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 “Democratie komt tot leven in gemeenten. Daar ervaren burgers het van dichtbij, daar 

worden ze in de democratie opgevoed. En al is lokale democratie lang niet altijd sexy of 

aansprekend, ze is wel essentieel.” 

Wim Voermans en Geerten Waling (2018). Gemeente in de Genen, pag. 104.  
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1  Inleiding  
1.1 Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren 

Sinds 2016 vormen de kernen Naarden, Muiden, Bussum en Muiderberg de gemeente Gooise Meren. 

De fusie is voor onze inwoners gepaard gegaan met veranderingen, bijvoorbeeld  als gevolg van de 

harmonisatie van regelgeving. Of om een ander voorbeeld te noemen: de dienstverlening door de 

publieksbalie gaat anders (meer digitaal, meer op afspraak) dan voorheen. Voor de ene inwoner was dit 

meteen een verbetering, voor de ander iets waaraan hij of zij moest wennen. Maar los van dit soort 

veranderingen zullen de meeste inwoners hebben ervaren dat de fusie niets heeft afgedaan aan hun 

gevoel van verbondenheid met de eigen woonplaats. En dat was ook precies de bedoeling. Het behoud 

van de identiteit van de afzonderlijke kernen heeft in het gemeentelijk beleid steeds voorop gestaan. 

En inmiddels weten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de weg naar de gemeente 

goed te vinden.   

 

Wie in Gooise Meren woont, is bevoorrecht. We leven in een fantastische omgeving, te midden van de 

natuur en met goede verbindingen naar onder meer Utrecht en Amsterdam. De gemeente biedt 

hoogwaardige voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur. En wie 

ondersteuning nodig heeft, kan dat krijgen. Toch is er geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Het 

overeind houden van het bijzondere voorzieningenniveau van onze gemeente vraagt om een 

voortdurende inspanning.  

 

Daarnaast zijn er bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen, waaraan we niet willen en ook niet 

kunnen voorbijgaan. Een voorbeeld is de verduurzaming van onze leefomgeving.  Op basis van de 

verkiezingsuitslag van maart 2018 zijn de fracties van VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks met 

elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een coalitieakkoord; een akkoord waarmee we de 

uitdagingen kunnen aangaan. Naast duurzaamheid staan in dit akkoord ook andere opgaven centraal. 

Vitaliteit van wijken en kernen, van de lokale samenleving als geheel en van de economie is wezenlijk 

voor het succes van Gooise Meren. Daarbij verliezen wij de inwoners die – 0m welke reden ook – een 

steun in de rug nodig hebben niet uit het oog. Vandaar het motto van dit akkoord: Duurzaam, Sociaal, 

Veilig en Vitaal. 

 

We beseffen terdege dat we een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren alleen dichterbij 

kunnen brengen wanneer we daar samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen 

aan werken. Samenwerking is ook vereist binnen de gemeente zelf, tussen raad en college en tussen 

coalitie en oppositie.  En de gemeente Gooise Meren kan het niet alleen: tal van ambitieuze 

doelstellingen kunnen alleen in samenwerking met andere gemeenten in de regio of in bovenregionale 

samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd. 

 

In lijn met dit uitgangspunt hebben we de inhoud van het coalitieakkoord mede op de inbreng van 

anderen gebaseerd. Via een digitale postbus hebben we inwoners en andere belanghebbenden de 

gelegenheid gegeven ideeën aan te dragen. Een overzicht daarvan treft u aan in bijlage 2 bij dit 

akkoord. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de inbreng van andere raadsfracties. We vroegen hen 

wat zij voor de komende periode als uitdagingen zien en welke richting zij daarbij voor ogen hebben.  

 

Dit is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Bij een aantal onderwerpen geven we tamelijk precies aan 

hoe we de doelen willen bereiken. Bij de meeste dossiers hebben we dat om drie redenen niet gedaan. 

a. Een en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de ambtelijke capaciteit en de financiële 

haalbaarheid. 
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b. Een verregaande uitwerking in termen van middelen laat nog maar weinig ruimte voor 

samenwerking met inwoners, met andere betrokkenen en met de raad als geheel. En die 

samenwerking staat voor ons juist voorop! 

c. We leven in een snel en sterk veranderende wereld. Dat geldt ook in Gooise Meren. Dit vraagt 

erom dat het college eigen speelruimte heeft om te bepalen hoe de doelen het meest effectief 

kunnen worden gerealiseerd.   

 

De fracties van VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks nodigen iedereen van harte uit om samen met 

ons de uitvoering van dit akkoord ter hand te nemen. Want alleen sámen kunnen we deze prachtige 

gemeente verder brengen! 
 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 presenteren we onze speerpunten:   

 Vernieuwend samenwerken;  

 Verduurzaming;  

 Kwaliteit van de leefomgeving;  

 Financieel zorgvuldig en Economisch vitaal.  

 

De afgelopen twee jaar is een fors aantal visies en beleidsnotities opgesteld. Dit hadden we als nieuwe 

gemeente nodig om de richting te bepalen en te kunnen sturen op gedeelde doelen. Nu is het tijd voor 

de uitvoering. In hoofdstuk 3 gaan we daarop dieper in.  

 

We hebben ook nieuwe plannen en ambities. Deze worden in hoofdstuk 4 uitgelicht.  

 

In hoofdstuk 5 is de portefeuilleverdeling van het college weergegeven.  

 

Op verzoek van de coalitie hebben de overige raadsfracties hun aandachtspunten voor het akkoord 

ingebracht. In bijlage 1 zijn deze aandachtspunten opgenomen.  

 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben breed gehoor gegeven aan de 

oproep van de formateur om hun wensen en behoeften en kenbaar te maken voor het coalitieakkoord. 

In bijlage 2 treft u de samenvatting hiervan aan. 
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2 Onze speerpunten 
2.1 Vernieuwend samenwerken  
 

Ons doel is een sterke, betrouwbare en democratische lokale overheid. We werken hieraan door 

kundig, integer en effectief te opereren. We bieden bij alles wat we doen ruimte voor inbreng van 

betrokkenen. Hiermee beogen we dat plannen een breed draagvlak verwerven en dat uitvoering 

daadkrachtig  wordt opgepakt. Een vitale democratie vraagt  om voortdurend investeren in 

samenwerken en zeggenschap. Bestuurlijke vernieuwing is voor ons een speerpunt.  

 

We functioneren als onderdeel van de samenleving en werken samen met inwoners, partners, 

maatschappelijke instellingen en ondernemers aan een duurzaam en vitaal Gooise Meren, vanuit 

vertrouwen en door continu de verbinding te zoeken. We zoeken de samenwerking met alle partijen 

binnen en buiten de gemeente. 

  
Een groot deel van de maatschappelijke opgaven speelt op meerdere schaalniveaus en tussen 

verschillende overheden en partners. Steeds vaker zijn deze opgaven alleen op te lossen door als één 

overheid samen te werken met het bedrijfsleven. De regio Gooi en Vechtstreek is een geschikte 

bestuurlijke schaal voor samenwerking van gemeente, provincie, Rijk en bedrijfsleven.   

We willen in de samenwerking blijven acteren als een sterke en betrouwbare speler. We hechten zowel 

aan het democratische samenspel als het effectief dienen van de belangen van onze inwoners.  

 

De komende periode zullen op dit vlak de nodige ontwikkelingen in de regio plaatsvinden. In navolging 

van Gooise Meren zullen naar verwachting ook onze buurgemeenten fuseren, waarmee in de regio 

uiteindelijk drie gemeenten zullen ontstaan. Dit vraagt om een herziening van de huidige 

gemeenschappelijke regeling met het oog op een meer democratische en slagvaardige bestuurlijke 

organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. 

 
Burgerparticipatie: meer zeggenschap voor inwoners  

Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel van Gooise Meren. Bij beleidsontwikkeling en 

beleidsuitvoering worden bewoners nauw betrokken. Wij geven ruimte aan inwoners  om hun stem te 

laten horen en met goede ideeën te komen. We geven meer duidelijkheid over de mogelijkheden tot 

meepraten en de verschillende manieren en niveaus waarop dit kan. Dit is essentieel om transparantie 

bij burgerparticipatie te realiseren. De vitaliteit van de lokale democratie vraagt om het blijven 

verkennen van nieuwe vormen. We gaan na hoe we meer actieve vormen van participatie kunnen 

beproeven, zoals co-creatie. 

We hebben de komende periode extra aandacht voor jeugd. We streven ernaar hen meer te betrekken 

bij de politiek en de ontwikkelingen in Gooise Meren die (ook) hen aangaan.  

 Uitstekende informatie over participatievormen bij  ieder project.   

 Pilots vernieuwende instrumenten.  

 Inzet op participatie jeugdigen. 

 Uitbouw burgerpanel met het oog op representativiteit. 

 

Doe-democratie: ruimte voor inwoners en initiatieven 

In de participatiesamenleving wordt van inwoners verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor 

en bijdragen aan de eigen leefomgeving. We zijn enthousiast over plannen van inwoners voor een 

mooier, veiliger, duurzamer en socialer Gooise Meren. We blijven inwoners hierbij ondersteunen met 

behulp van de Initiatieventafel. We maken meer ruimte voor de uitvoering van plannen. We gaan door 

met het bevorderen van de Doe-democratie en het stimuleren van vormen van samenwerken in de 
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wijken, zoals in het wijk- en kerngericht werken en bij wijkplatforms, dorp- en stadsraden of 

buurtpreventieverenigingen. Daarbij is het aan inwoners om de organisatievorm te kiezen die hen past.  

 Extra menskracht om inwoners te ondersteunen bij het mogelijk  maken van hun plannen.  

 Inwoners prikkelen tot samendoen, o.a. Right to Challenge.    

 
Regionale samenwerking  

 We profileren ons in de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio)/Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

op de dossiers economie, duurzaamheid en mobiliteit.   

 We gaan de democratische controle vanuit de gemeente optimaliseren bij deelname aan 

verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. We evalueren structuur en werkwijze 

van de Regio in het licht van de huidige bestuurlijke werkelijkheid (toewerken naar 3 gemeenten 

in de regio).   

 Deze raadsperiode gaan we geen ambtelijke of bestuurlijke fusie met andere gemeenten aan.  

 

2.2 Verduurzaming  
 

Een duurzaam Nederland vereist een transitie op economisch, sociaal, ruimtelijk en ecologisch gebied 

en verandering van denken en handelen. Daarbij hebben we te maken met stevige doelen:   

- klimaatbestendig inrichten van de openbare buitenruimte voor 2050; 

- een reductie in CO2-uitstoot van 49% in 2030 t.o.v. 1990;   

- aardgasvrij in 2050; 

- volledig circulair in 2050; 

- een sterke inzet op het herstellen van biodiversiteit.  

Deze doelen zijn dermate urgent en veelomvattend dat ze voor ons een vanzelfsprekend speerpunt 

vormen.  

 

Om deze doelen te realiseren moeten de overheden nauw samenwerken en planmatig te werk gaan. 

De doelen die zijn geformuleerd, liggen ver buiten de tijdshorizon van deze coalitieperiode. Om ze te 

realiseren moeten we nu wel intensief  aan de slag. Het is helder dat overheden de opgaven niet alleen 

kunnen klaren. Er moet een beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

 

Wat gaan we doen? Op het vlak van energietransitie (CO2- reductie), klimaatadaptatie en circulaire 

economie werken we in de Regio samen met medeoverheden (gemeenten, provincie, Rijk, waterschap)  

aan strategisch agenda’s. We werken lokaal nauw samen met inwoners en ondernemers in de 

beweging Samen Sneller Duurzaam. Daarbij bepalen de inwoners en ondernemers de agenda. De 

afgelopen jaren heeft dit geleid tot tal van nieuw initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking. Dit 

zetten we door en breiden we uit. We werken doelgericht en planmatig aan onze eigen 

duurzaamheidsagenda. Deze omvat  de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, circulair  inkopen, 

kiezen voor klimaatadaptieve beplanting, groen vervoer etc.  

 

Bij al ons acteren op het vlak van duurzaamheid houden we het effect van keuzes scherp in het vizier. 

We merken dat er een grote variëteit aan mogelijke maatregelen is, vaak ingegeven door de 

beschikbare techniek. Gooise Meren wil bij de beoordeling van duurzaamheidsmaatregelen gebruik 

maken van een afwegingskader, dat helpt opties te wegen naar effectiviteit (doeltreffend), 

doelmatigheid (welke maatregelen dragen wanneer het meeste bij) en rechtmatigheid (in de verdeling 

van lusten en lasten).  

 

Duurzame regio 

Minder afval en meer hergebruik van grondstoffen leveren een bijdrage aan het circulair maken van de 

Gooi en Vechtstreek. De gemeente Gooise  Meren werkt met de regiogemeenten aan het circulair 
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maken van de gemeentelijke inkoop, de afval- en grondstoffenstromen en het bedrijfsleven. De regio 

streeft in MRA-verband naar 50% circulair inkopen in 2025 en 75% afvalscheiding in 2020. Als 

samenwerkende gemeenten gaan we voorts de uitdaging van het terugdringen van het energiegebruik 

en de overstap naar duurzame energie aan:  

 Met onze partners stellen we een stappenplan voor CO2-reductie op met een menukaart met 

opties en de daarbij benodigde investeringen.  

 We sturen als Gooise Meren aan op de ontwikkeling van een ‘Ondergronds Bestemmingsplan’ 

ten behoeve van warmtewinning en warmte/koudeopslag.  

 
Samenwerken en stimuleren van lokale partners (Samen Sneller Duurzaam) 

Samen Sneller Duurzaam is een beweging van inwoners en ondernemers die samen met de gemeente 

streven naar een duurzaam Gooise Meren door inzet op een breed scala van thema’s: 

stadslandbouw/gezond lokaal voedsel, duurzame educatie, slimmere en groenere mobiliteit, 

biodiversiteit en de afvalloze samenleving.  We hechten groot belang aan deze vorm van bevlogen 

samenwerking en faciliteren deze beweging met het oog op verdere verbreding. We zien voor de 

gemeente ook een rol in het professionaliseren van initiatieven.  

 Uitvoering geven aan en versterken van het actieplan Samen Sneller Duurzaam 2017 – 2022. 

 
Duurzame gemeente  

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door breed in te zetten op duurzaamheid. Als lokale 

overheid zijn hiervoor tal van mogelijkheden en kansen. Kernbegrippen voor ons zijn: planmatig, 

effectief en verbindend.  

 Op basis van het wijkgericht beeld van de grootste risicogebieden/-straten worden maatregelen 

genomen als het gaat om wateroverlast en hittestress. We beginnen waar de nood het hoogst is.  

 We maken een groenstructuurplan waar meer groen in de wijken en adaptieve beplanting 

onderdeel van uitmaken.  

 We  werken aan de verduurzaming van ons vastgoed.  

 We stimuleren duurzame initiatieven: voeren een toeschietelijk beleid bij particulier initiatief 

voor de aanleg van laadpalen in de openbare ruimte; geven duurzaamheidsadviezen bij 

bouwvergunningen en aanvragen voor het revolverend fonds.  

 

2.3 Kwaliteit van de leefomgeving  
 

Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie, ingeklemd in de drukte 

van de steden Utrecht, Amsterdam en Almere. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog, maar staat 

wel onder druk. De toename van vliegverkeer boven onze gemeente, de intensivering van het 

wegverkeer, het drukker wordende spoor zijn voor ons punten van zorg. De afgelopen periode hebben 

diverse bewonersgroepen bij de gemeente aandacht gevraagd voor met name de overlast van 

vliegverkeer, het spoor en de A1. We nemen deze zorgen zeer serieus. De gevolgen van bijvoorbeeld 

geluidsoverlast zijn ernstig (slaapverstoring, oververmoeidheid, lichamelijke klachten). Daarom is het 

bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving voor ons een speerpunt. 

We zullen door zelf maatregelen te treffen het nodige doen om de kwaliteit van de leefomgeving te 

bewaken. We weren zwaar vrachtverkeer door onze gemeente, we maken de historische kernen 

Muiden en Naarden-Vesting autoluw, kiezen voor beplanting die fijnstof absorbeert, passen 

geluidsarme wegverharding toe en vergroenen onze gemeente. We kijken ook naar het handelen van 

onze inwoners. We vragen bijvoorbeeld aandacht voor houtrook, vanwege de nadelige effecten op de 

luchtkwaliteit. Met de platforms en preventieverenigingen voeren we open gesprekken over de ervaren 

aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving. We zorgen in overleg met onze ondernemers ervoor 

dat ook onze bedrijfsterreinen optimaal voldoen aan hedendaagse milieueisen.  

 



  

Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Coalitieakkoord 2018-2022 

 

   

 

 

 9 
  
 

Veiligheid is een wezenlijk onderdeel van de (ervaren) kwaliteit van de leefomgeving. Het bewaken en 

bevorderen van (het gevoel van) veiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel van wijk- en kerngericht 

werken en de samenwerking met organisaties.  

 

Voor het aanpakken van een belangrijk deel van de overlast hebben we als gemeente geen 

bevoegdheid. We vragen bij de bevoegde instanties voortdurend aandacht voor deze last. Dit doen we 

onder meer door het goed documenteren van de ervaren overlast. We  zullen waar er een vermoeden is 

dat er normen worden overtreden, aandringen op metingen of zo mogelijk zelf  metingen (laten) 

verrichten. We blijven in gesprek met private partners als Schiphol, ProRail, NS, Rijkswaterstaat en 

andere medeoverheden.  

 In 2018 komen we met het Actieplan geluid.  

 We gaan een toetsingskader vergunningen industrie en bedrijvigheid opstellen, zodat bij 

aanvragen voor uitbreiding of toevoeging industrie/ bedrijvigheid een toets op leefbaarheid kan 

plaatsvinden.  

 We kaarten als lid van de Omgevingsraad Schiphol (Regioforum) de ervaren overlast van 

vliegverkeer in onze gemeente aan en brengen samen met de klankbordgroep een voorstel voor 

hinderbeperkende maatregelen in. 

 Nulmeting geluidsoverlast van het spoor bij 80 km per uur en onderzoek geluidsoverlast bij 130 

km per uur. 

 We zetten ons in om met een combinatie van (energie)subsidies en crowdfunding 

geluidsschermen te realiseren langs de A1 en A6.  

 Meer aandacht voor naleving Wet Milieubeheer in het bijzonder de Wet Geluidhinder. 

2.4 Financieel zorgvuldig en economisch vitaal 

We willen een gemeente zijn en blijven die financieel gezond is. Ons uitgangspunt is dat we zuinig 

omgaan met gemeenschapsgeld en onze inwoners niet zwaarder gaan belasten. We  streven ernaar het 

voorzieningenniveau op peil te houden en we zorgen voor een sluitende begroting. We vinden het 

belangrijk dat de werkgelegenheid in onze gemeente niet verder achteruitgaat. We zien het versterken 

van de lokale economie en een financieel zorgvuldig beleid daarom als een speerpunt.   

De komende periode werken we aan het versterken van onze economie door inzet op de actiepunten 

uit onze Economische Visie  ‘Ruimte voor Ondernemerschap’. We  bieden ruimte om ondernemend te 

zijn, door een actief locatiebeleid en het verminderen van regeldruk. We gaan werken aan de 

aantrekkelijkheid van onze kernen. We grijpen de kansen aan die onze gemeente biedt voor recreatie 

en toerisme, inclusief watertoerisme. En we benutten de economische kansen die duurzaamheid biedt 

en werken met onze ondernemers aan ‘social return’. We streven naar een economische ontwikkeling 

die past bij de kernwaarden van onze gemeente: monumentaal, innovatief, groen en duurzaam. 

 
Lasten voor inwoners  

We vinden het van belang dat de lasten voor onze inwoners niet stijgen. De komende jaren houden we 

de OZB op het huidige niveau. We streven naar een structurele daling vanaf 2021 als de financiële 

situatie dat toestaat. Daar waar er geen grondslag bestaat voor belastingen, streven we naar 

afschaffing op termijn. We gaan ook kritisch kijken naar onze uitgaven. We nemen onze grote uitgaven 

onder de loep en zoeken naar besparingsmogelijkheden door kritisch te zijn op dubbelingen en 

inefficiënte inzet. 

 Lastenverlaging inwoners als de financiële situatie dat toestaat.  

 Doorlichting grote subsidies.  
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Werkgelegenheid en vestigingsklimaat  

 We streven naar het creëren van schuifruimte (ook in regionaal verband) zodat grotere bedrijven 

uit woonwijken geplaatst kunnen worden (en behouden voor onze regio) en nieuwe bedrijven 

kunnen worden aangetrokken.  

 We faciliteren nieuwe werklocaties voor ZZP-ers.  

 We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Duurzaam 

ondernemerschap wordt aangemoedigd. 

 We ondersteunen bedrijven met een ondernemersloket en door het verminderen van regeldruk 

en administratieve lasten.  

 
Toerisme en recreatie 

Onze gemeente is voor recreanten en toeristen interessant vanwege ons rijke cultureel erfgoed en onze 

monumentale natuur.  

 Stimuleren van duurzame vormen van toerisme.  

 Promotie en ontsluiting van ons cultureel erfgoed in samenwerking met Regio en MRA.  

 Promotie en ontsluiting van onze natuurgebieden voor wandelaars en fietsers en (duurzame) 

watersport. 

 Natuurbeheer enerzijds en het bevorderen van recreatieve voorzieningen anderzijds worden op 

elkaar afgestemd. 

  

Vitale kernen  

Gooise Meren bezit een viertal unieke kernen en wijken met potentieel: het intieme en rustieke en 

uniek gelegen Muiderberg; het levendige Bussum met een winkelhart waarin winkels, 

ambachtelijkheid, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven; de aantrekkelijke Vesting Naarden 

met al haar voorzieningen en evenementen en ten slotte Muiden met de unieke troeven Muiderslot, 

Vesting, haven en Pampus. We vinden het belangrijk dat er in iedere kern en wijk een passend 

evenwicht is tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen, recreëren en cultuur. 

We gebruiken het  unieke karakter van onze kernen als basis voor het benutten van economische 

kansen.  

 Actief centrummanagement in alle centra van Gooise Meren, teneinde publieke wensen en 

private initiatieven te verbinden. 

 Centrum Bussum als aantrekkelijk winkelhart, ontwikkeling van een compact centrum met meer 

bedrijvigheid rondom de centrumring.  

 

(Sociale) Duurzaamheid  

We benutten de duurzaamheidsopgave nadrukkelijk als een kans om werkgelegenheid te creëren. Dit 

doen we samen met de Regio en door afspraken te maken in MRA-verband. Zo maken we nieuw werk 

door het vervezelen van textiel naar onze regio te halen. We ondersteunen daarnaast lokale 

duurzaamheidsinitiatieven die werk opleveren. In het kader van ons programma Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) maken we afspraken met lokale ondernemers om kansen te geven 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Circulaire economie benutten als kans voor werkgelegenheid.   

 Sociale duurzaamheid uitbouwen door inzet MVO.  
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3 Tijd voor uitvoering  
 
 

De afgelopen twee jaar is een fors aantal visies en beleidsnotities opgesteld. De nieuwe gemeente had 

dit nodig om de richting te bepalen en te kunnen sturen op gedeelde doelen. Nu deze visies zijn 

vastgesteld, gaan we werken aan de uitvoering.  
 

3.1 Buitenruimte 

De vastgestelde Visie Buitenruimte vormt de basis voor van ons handelen voor de komende 

bestuursperiode. Richtlijn is een buitenruimte die van goede kwaliteit is: duurzaam, veerkrachtig en 

klimaatbestendig ingericht. We gaan samen met inwoners aan de slag met de uitvoering. 

 We geven uitvoering aan de Visie Buitenruimte.  

 We stimuleren initiatieven en zelfbeheer van inwoners. Zij zijn de kenners van hun eigen buurt. 

 De natuur en natuurgebieden worden beschermd en blijven behouden.  

 

3.2 Wonen 

Gooise Meren is een gemeente waar iedereen kan wonen op een manier die zo veel mogelijk aansluit 

bij de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden, waar aandacht is voor de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen en duurzaamheid een uitgangspunt is. De vastgestelde woonvisie draagt 

hieraan bij. Dit betekent dat we inzetten op: 

 Een voldoende en gedifferentieerd woningaanbod. 

 Stimuleren van de doorstroming.  

 Vergroten van kansen voor starters op de woningmarkt. 

 Een toekomstbestendige woningvoorraad.  

 Verduurzaming van de woningvoorraad.  

 We streven naar alternatieve en creatieve oplossingen om de druk op de sociale woningmarkt te 

verlichten. 

 

3.3 Sport en bewegen 

Sport draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden. Daarnaast geeft sporten door het 

verenigingsverband een impuls aan sociale samenhang. Daarom is het voor ons belangrijk dat iedereen 

kan sporten, en dragen we hier actief aan bij. We hechten aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen 

en benutten graag de verbindende potentie van sport. De vastgestelde Beweeg- en Sportvisie biedt een 

goede basis om op voort te bouwen. We zetten in op: 

 Een toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur in wijken en kernen voor alle inwoners.  

 Stimuleren van (sportief) bewegen van alle  inwoners. 

 Eenduidige benadering van sportverenigingen.  

 Het terugdringen van wachtlijsten. 

 

3.4 Vastgoed 

Vastgoed is een belangrijk instrument voor het bereiken van gemeentelijke doelstellingen en het 

uitvoeren van de gemeentelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en 

toerisme en in het sociaal domein. Er is een strategisch accommodatiebeleid opgesteld om te kunnen 

afwegen welke (soort) panden in eigendom moeten worden gehouden of eventueel worden 

afgestoten.  
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 We verduurzamen ons vastgoed. Onze ambitie is om het gemeentelijke vastgoed in 2030 

energieneutraal te laten zijn.  

 We optimaliseren de toegankelijkheid van ons vastgoed met een openbare of maatschappelijke 

functie door drempels weg te nemen of te verminderen.  

 We bevorderen het behoud van ons historisch erfgoed en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

 

3.5 Onderwijshuisvesting 

De gemeente heeft een belangrijke opgave om scholen te voorzien van huisvesting waarin onze 

leerlingen in een gezond en veilig leefklimaat onderwijs kunnen krijgen. Samen met de schoolbesturen 

is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Daarmee realiseren we dat onze schoolgebouwen 

voldoen aan de eisen van de moderne tijd, inclusief eisen rond duurzaamheid. Onze inzet richt zich op:  

 Uitvoering van het IHP en het meerjaren investeringsschema.  

 Kansen voor volledige duurzaamheid onderzoeken. 

 We maken ons sterk om de huisvesting van onze scholen voor speciaal onderwijs te verbeteren. 

 

3.6 Preventie  

De afgelopen bestuursperiode was preventie een speerpunt en is gewerkt aan een strategisch 

perspectief op preventie. We omarmen een positieve benadering. Het accent ligt hierbij op de situatie 

die onze inwoners zelf willen realiseren (gezond en fit, veilig, zelfstandig en mee kunnen doen), op  

integraal kijken en samenwerken met betrokkenen. De komende periode gaan we deze benadering 

toepassen op preventieve vraagstukken. Daarbij hebben we extra aandacht voor een viertal urgente 

preventieve thema’s: mantelzorg; eenzaamheid; inclusie;  jeugd en opvoeden.  

 
Overbelasting van mantelzorgers 

In onze gemeente verleent naar schatting een op de acht volwassenen mantelzorg. De mantelzorgers 

leveren belangeloos een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven van naasten. Mantelzorgers lopen 

risico’s op overbelasting, waardoor hun kwaliteit van leven sterk vermindert én zij tijdelijk of langdurig 

dreigen uit te vallen. Met het oog hierop gaan we het volgende doen: 

 Ontwikkelen van een plan ‘Verbeteren mantelzorgondersteuning’. Meer ondersteuning voor 

mantelzorgers, betere signalering van overbelasting bij mantelzorgers, zorg dragen voor 

respijtzorg,  versterking van de samenwerking met wijkcoaches. 

 
Eenzaamheid 

Eenzaamheid is een urgent en complex probleem waarvoor geen eenvoudige oplossing is. 

Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor en kan een belemmering vormen om mee te doen in onze 

samenleving. Inwoners en maatschappelijke partijen kunnen meehelpen aan het voorkomen en 

verminderen van eenzaamheid. Daarvoor is het volgende nodig: 

 Ontwikkelen van een plan ‘eenzaamheidsproblematiek’: in kaart brengen van alle activiteiten en 

ontmoetingsmogelijkheden, betere signalering van eenzaamheid, betere toeleiding naar 

passende activiteiten en ontmoeting, aandacht voor cohesie tussen generaties , benutten Age 

friendly city- concept, versterking van de samenwerking met Seniorenraad, buurtsportcoaches, 

Versa Welzijn en anderen. 

 
Preventieve maatregelen opvoed- en opgroeiproblematiek  

Elk kind verdient een veilige omgeving om op te groeien en de juiste zorg wanneer dit nodig is. Het 

liefst thuis, al dan niet met ondersteuning. Waar dit niet kan, moeten kinderen zoveel mogelijk kunnen 

opgroeien in een andere gezinsvorm. Een te groot deel van onze jeugd is echter aangewezen op 

specialistische jeugdhulp. De Jeugd GGZ groeit bijvoorbeeld nog steeds. We willen dat het aantal 

kinderen dat specialistische hulp nodig heeft daalt. We zetten daarbij niet alleen in op het eerder 
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bieden van ondersteuning, maar ook op het versterken van de banden tussen gezinnen en de omgeving 

(familie, buren, school, welzijn).  

 Geactualiseerd Beleidsplan Sociaal domein en het lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022, waarin 

preventie extra aandacht krijgt.  

 Versterking signalering en samenwerken met partners.  

 
Inclusieve samenleving 

We willen een samenleving zijn die niemand uitsluit. Onze gemeente is toegankelijk voor iedereen. 

Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen in onze gemeente. We bestrijden iedere 

vorm van discriminatie actief  en ijveren voor de acceptatie van mensen ongeacht geaardheid, ras of 

geslacht. Een inclusieve samenleving is voor ons een kwestie van er mogen zijn, door een uitnodigend 

klimaat te scheppen en door eigen initiatief aan te moedigen. We hebben het volgende voor ogen: 

 De uitvoering van de lokale Inclusie agenda.  

 Alle inwoners met of zonder beperking kunnen gebruikmaken van de binnen- en buitenruimte, 

het groen en de gebouwen in onze gemeente. 

 Bevorderen van de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 

transgenders en intersekse personen (LHBTI’s). 

 

3.7 Ruimtelijke projecten 

De afgelopen coalitieperiode zijn er besluiten genomen over diverse ruimtelijk projecten. Deze worden 

gestart of komen in een nieuwe fase van uitvoering: Crailo, de Krijgsman, Brediusgronden, 

Emmaschool, Bensdorp, Centrum Keverdijk, Verder met de Vesting Muiden, etc. Over een aantal 

ruimtelijke projecten hakken we de komende periode knopen door.  

 
Crailo 

Crailo biedt kansen voor het realiseren van een substantieel aandeel sociale huurwoningen. Samen met 

partnergemeenten zetten we ons in voor een evenwichtige spreiding van de verschillende 

woningtypen. 
 
Centrumplan Bussum 

Bij de invulling van de projecten in het centrum van Bussum is de gebiedsvisie, zoals vastgesteld in de 

gemeente Bussum, voor ons leidend. De projecten krijgen vorm vanuit ons streven naar een compact, 

levendig en groener centrum. Daarbij past woningbouw op het Scapinoterrein. We streven verder naar 

de verbetering van de openbare ruimte rondom de Veerstraat /Olmenlaan. Een hoogwaardige 

supermarktvoorziening is wezenlijk voor het centrum van Bussum. Voor de nadere invulling van het 

centrumplan wordt een participatietraject gestart met inwoners en ondernemers.  

 

We nemen dit jaar een besluit over de Vonk. We kiezen in principe voor het behoud en opknappen van 

de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw  moet  wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij 

de spoorwegovergang. Het gebouw blijft onderdeel van onze strategische vastgoedportefeuille.  

 
Buitenhaven en binnenhaven Muiden 

De gemeenteraad van Muiden heeft de intentie uitgesproken  om een buitenhaven te ontwikkelen. De 

situering in Natura 2000-gebied betekent dat de gevolgen voor de natuur zwaar wegen. Er komt een 

toets van het haalbaarheidsonderzoek door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed. De uitkomsten van de toets worden nadrukkelijk bij de afweging van de gemeente 

betrokken.  

 

In Muiden bestaat de wens van een binnenhaven voor passanten en inwoners. De haalbaarheid van een 

binnenhaven  wordt onderzocht.  
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Naarden buiten de Vesting 

Naarden buiten de Vesting is een integraal project bestaande uit 7 deelprojecten op het vlak van 

natuur, recreatie, landbouw en duurzaamheid. In 2014 hebben Naarden, Muiden, Waternet, de 

provincie Noord-Holland en de Regio Gooi- en Vechtstreek het convenant Naarden buiten de Vesting 

afgesloten, waarin de doelstellingen en inspanningen van de deelnemende partijen zijn genoemd . In 

het convenant zijn de kaders verwerkt voor de uitvoering. We staan positief ten opzichte van dit 

programma. De exploitatie van de beoogde passantenhaven, de maatschappelijke impact en de 

haalbaarheid van de geplande doorsteek naar het Gooimeer zijn voor ons randvoorwaardelijke 

aandachtspunten. Bij besluiten over de uitvoering van deelprojecten worden deze punten in de 

afweging betrokken.  
 

3.8 Dienstverlening  

Wij willen een klantvriendelijke, dienstverlenende en faciliterende gemeente zijn, die als een i-Overheid 

op innovatieve wijze de inwoners bereikt en bedient. Wij zijn oplossingsgericht in onze relatie met 

inwoners. Wij zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers met zo min mogelijk moeite en met zo min 

mogelijk doorverwijzen een gemeentelijke dienst kunnen afnemen. We benaderen geschillen niet per 

se op een juridische wijze. We gaan werken aan het volgende:  

 Alternatieven blijven bieden voor bevolkingsgroepen die niet digitaal (kunnen) werken. 

 Toegankelijk maken digitale archieven van voormalige gemeenten.  

 

3.9 Veiligheid 

Voor een goed en prettig leefklimaat blijft de fysieke en sociale veiligheid een belangrijke prioriteit van 

de gemeente. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en 

overlast, als de verhoging van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 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.   

 

We  creëren samen met inwoners, ondernemers en  betrokken organisaties een sluitende cyclus 

rondom veiligheid:   

A. Focus op preventie, voorlichting en eigen verantwoordelijkheid.  

B. Effectieve handhaving en goede samenwerking met hulpdiensten. 

C. Goede evaluatie, nazorg en verbetering.   

 
A. Focus op positieve doelen, preventie, voorlichting en eigen verantwoordelijkheid  

De gemeente continueert de focus op initiatieven die anticiperen op risicofactoren en handelt voordat 

de problemen ontstaan. Preventieve programma’s binnen het onderwijs, de zorg en het wijk- 

en kerngericht werken zorgen voor een positieve en integrale benadering.   

 Eigen rol van inwoners bij veiligheid actief onder de aandacht brengen en meer aandacht voor 

digitale inzet zoals buurt-apps en initiatieven zoals buurtcontroles. 

 De behoefte van de jongeren meenemen in het terugdringen van bestaande (gevoelens) van 

overlast en hen actief betrekken bij discussies over buurt- en jeugdinitiatieven. 

 Uitwerken van het wijk- en kerngericht werken, zodat beter invulling gegeven kan worden aan 

preventie en de behoefte aan informatie.  

 
B. Effectieve handhaving en goede samenwerking met hulpdiensten 

Effectief toezicht en controle zorgen niet alleen voor terugdringing van bestaande overlast, maar ook 

voor een verbetering van het veiligheidsgevoel. Een goede samenwerking met politie, de 

Veiligheidsregio en alle andere betrokken instanties is daarbij essentieel. Belangrijk zijn: 
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 Bestrijden illegale handel in alcohol en drugs. 

 Bijdragen aan effectieve aanpak georganiseerde criminaliteit.  

 Meer samenwerking binnen de Veiligheidsregio/fusie tussen de Veiligheidsregio’s Gooi en 

Vechtstreek en Flevoland met als doel het verminderen van de kwetsbaarheid, kostenbesparing 

en het vergroten van de kwaliteit bij de uitvoering van de taken. 

 
C. Zorgen voor goede evaluatie, nazorg en verbetering   

De gemeente werkt aan het voorkomen van terugval in criminaliteit.  De criminaliteitscijfers worden 

omlaag gebracht door goede nazorg van (jeugd)delinquenten en evaluatie van ingezette diensten.  

 Recidive van jongeren die in aanraking zijn geweest met politie verlagen. 

 Betere begeleiding van personen met verward gedrag. 

 Doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak voor jongeren die in aanraking geweest zijn 

met politie en voor personen met verward gedrag. 

 

3.10 Sociaal Domein  

De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal Domein is “Iedereen doet Mee”. We blijven dit kader 

hanteren voor jeugd en opvoedhulp, participatiewet, schuldhulpverlening, passend onderwijs en Wmo. 

Op een aantal punten gaan we ons beleid/uitvoering actualiseren en vernieuwen:  

 Uitvoering participatiewet 

 Schuldhulpverlening  

 Cliëntenondersteuning  

 Gezondheidsbeleid  

 Subsidiebeleid 

 Passend onderwijs/onderwijsachterstandenbeleid  
 
Participatiewet (werk en inkomen)  

De gemeente is verantwoordelijk voor mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig 

hebben. Er kan ook financiële ondersteuning geboden worden, zoals de bijstand. We zetten sterk in op 

het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we lokaal via ons programma Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO), dat we de komende periode gaan verbreden. Met betrokken 

werkgevers realiseren we meer banen, werkopstapplekken en leerplekken. Voor mensen met een te 

grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij een beschutte werkplek. Daarnaast investeren we in 

begeleiding. We bieden al maatwerkbegeleiding aan werkzoekende inwoners om aan het werk te gaan 

en willen deze aanpak verbreden naar begeleiding van school naar werk en van werk naar werk. Voor 

mensen die bijstand hebben, willen we kijken of we hen nog beter kunnen bedienen, bijvoorbeeld door 

stage toe te staan of (andere) regels te verruimen. We sluiten aan bij experimenten in het land.   

 Het concept van het programma MVO wordt verbreed. 

 Pilot met mogelijkheid van maatwerk in de bijstand. 

 
Schuldhulpverlening  

Het bieden van hulp bij schulden is een taak van de gemeente. We stimuleren inwoners om hun 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële situatie. Degenen die toch schulden krijgen 

proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken, zodat de schulden zo min mogelijk oplopen. 

We beseffen dat schulden niet op zichzelf staan, maar dat er doorgaans meer problemen zijn. We 

zetten in op preventie om beroep op schuldhulpverlening te voorkomen. 

 Actualisatie van het beleid rond schuldhulpverlening in 2018 met aandacht voor preventie.  

 
Cliëntenondersteuning 

Het is belangrijk dat de belangen van de cliënten die een beroep doen op de Wmo en de belangen van 

uitkeringsgerechtigden goed behartigd worden. De cliëntondersteuner staat op afstand van de 
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gemeente en is een veilige en herkenbare (en soms ervaringsdeskundige) gesprekspartner. We zetten 

in op: 

 Bredere bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning bij inwoners van Gooise Meren. 

 
Passend onderwijs 

Ieder kind in Gooise Meren verdient goed onderwijs en zorg die passend is. Onze gemeente biedt een 

breed palet aan onderwijs en ondersteuning van hoge kwaliteit. De doorgaande ontwikkelingslijn van 

kwetsbare kinderen blijft daarbij een aandachtspunt. Goede samenwerking tussen de verschillende 

disciplines, zoals welzijn, jeugdhulpaanbieders en (speciaal) onderwijs helpt de ontwikkeling van deze 

kinderen te bewaken. We zetten hiervoor onze regisseurs in. Dit past bij hun taak van het toekennen en 

bewaken van de effectiviteit van jeugdhulp.  

 

De gemeente Gooise Meren heeft een beleidskader ontwikkeld vanwege nieuwe regelingen op het vlak 

van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.  Dit kader wordt de komende periode 

geïmplementeerd. We bevorderen dat kinderen met een (taal)achterstand vanaf hun tweede jaar  

gebruikmaken van de mogelijkheden van voor- en vroegschoolse educatie.   

 Bij alle Zorg Advies Teams in het voortgezet onderwijs zit een jeugdconsulent aan tafel, zowel 

voor de scholen binnen de gemeentegrenzen als voor de scholen in de regio die een regiofunctie 

hebben.  

 We streven ernaar dat alle kinderen een startkwalificatie halen. 

 Uitvoering beleid voor- en vroegschoolse educatie. 

 Zorg voor adequate ondersteuning voor kinderen met een onderwijsachterstand.  

 Onderzoek naar knelpunten bij het aantrekken en behouden van docenten. 

 
Gezondheidsbeleid 

Gemeenten moeten om de vier jaar een nota  lokaal gezondheidsbeleid opstellen. We gaan werken aan 

de nota lokaal gezondheidsbeleid 2018 - 2022. Daarin hanteren we het kader van positieve gezondheid 

en besteden we extra aandacht aan de leefbaarheidsthema’s die we als speerpunt hebben aangemerkt: 

geluid, lucht en groen.  

 Opstellen en uitvoeren nota lokaal gezondheidsbeleid. 

 
Subsidies  

We hebben een modern subsidiebeleidskader opgesteld dat  aansluit op het gemeentelijk beleid.  

Daarin wordt aangegeven voor welke beleidsdoelen een subsidie mag worden ingezet, welke 

resultaten de gemeente wil bereiken en welke randvoorwaarden daarbij gelden. In het verlengde 

hiervan willen we de grote subsidies onder de loep nemen (zie speerpunt financieel zorgvuldig en 

economisch vitaal).  
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4 Nieuw beleid en nadere 
uitvoering  

Op een aantal vlakken zullen we nieuw beleid opstellen. De Omgevingswet is nieuw en vraagt een 

bezinning op de gewenste toekomst van de inrichting van onze omgeving in al haar facetten.  Op het 

vlak van jeugd, cultuur en bij  het onderwerp wonen met zorg streven we vooral naar meer samenhang 

en het bepalen van de richting.  De komende periode zullen we ons parkeerbeleid moeten vaststellen 

en werken aan het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Dit beleid volgt reeds uitgezette lijnen en 

zien we daarom als nadere uitvoering.  

 

4.1 Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet in 2021 is een majeure operatie en vraagt van de gemeente een 

gedegen voorbereiding. De kern van de Omgevingswet is dat we samen met inwoners, ondernemers en 

in samenspraak met medeoverheden meer integraal gaan werken aan de ontwikkeling en het (goede) 

gebruik van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet moet leiden tot een aanzienlijke 

vereenvoudiging van procedures en regels voor inwoners en ondernemers doordat deze  wet 26 

afzonderlijke wetten vervangt. De opgave van de gemeente bestaat erin op een goede manier de 

balans te vinden tussen het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooise Meren en het 

bieden van ruimte aan initiatieven, innovaties en nieuwe ontwikkelingen. De Omgevingsvisie is het 

basale kerninstrument uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie vormt het kader voor de uitwerking 

van gebiedsplannen. In de Omgevingsvisie wordt vastgelegd welke balans tussen landschap, wonen, 

ruimte voor bedrijven etc. en bijbehorende mobiliteitsinfrastructuur beoogd wordt, maar ook welke 

kwaliteit, ontwikkelruimte en type regels zouden moeten gelden voor de omgeving. Omdat veel 

opgaven het lokale overschrijden, wordt met gemeenten in de Regio gewerkt aan een regionale 

Omgevingsvisie.  De komende periode zorgen we dat we klaar zijn voor de Omgevingswet en werken 

we aan het ontwikkelen van de Omgevingsvisie.  

 Klaar voor de Omgevingswet: bestemmingsplannen, digitalisering, werkprocessen. 

 Met onze inwoners brengen we de kwaliteit van onze leefomgeving in kaart.  

 We werken samen met de regiogemeenten aan een regionale Omgevingsvisie 2040.  

 We stellen de Omgevingsvisie Gooise Meren in co-creatie met inwoners op.  

 

4.2 Verkeer en vervoer, bereikbaarheid en mobiliteit 

Verkeer en vervoer is iets waar de bewoner of bezoeker van Gooise Meren dagelijks mee te maken 

heeft, of het nu gaat om de verkeersveiligheid in de woonomgeving, een bezoekje per fiets, openbaar 

vervoer, parkeren of het veilig en snel kunnen bereiken van een bestemming buiten de gemeente. 

Verder is de bereikbaarheid van Gooise Meren en haar kernen een cruciale factor voor de kwaliteit van 

het wonen en ondernemen in Gooise Meren. Belangrijke opgaven hierbij zijn goede bereikbaarheid van 

de kernen met openbaar vervoer, verbeteren van de veiligheid rondom het spoor en op de lange 

termijn het wegnemen van belemmeringen van de spoorse doorsnijding. 

 Opstellen gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor duurzame mobiliteit. 

 Opstellen actieprogramma Fiets. 

 Stevige lobby bij de nieuwe concessies openbaar vervoer (in 2021) (NS en Connexxion) en 

verdiept spoor (OV Toekomstbeeld). 

 In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Oostkant 

Amsterdam (MIRT) maken we ons hard voor het toekomstscenario dat verbetering van het 

openbaar vervoer vooropstelt. Inzet blijft gericht op ondertunneling als randvoorwaarde voor 
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eventuele capaciteitsuitbreiding van de A1. Samenwerking met omliggende gemeenten is van 

cruciaal belang. 

 

4.3 Parkeren 

In 2017 zijn de parkeervergunningen en parkeertarieven geharmoniseerd. Onze inzet is te komen tot 

een kostendekkende en meer efficiënte en klantvriendelijke parkeerorganisatie en verdere 

digitalisering van de dienstverlening. Het parkeerbeleid moet voor ons bijdragen aan een gemeente 

waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel 

duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo 

eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.   

 De geplande evaluatie van het geharmoniseerde parkeerregelement in 2018 gebruiken we om 

tot een parkeerbeleid te komen met aandacht voor de lokale situaties. 

 Verbeteren kwaliteit van parkeergarages. 

 Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen. 

 Mogelijkheid tot ontheffing van betaald parkeren voor eerstelijnszorgverleners, mantelzorgers 

en leraren. 
 

4.4 Wonen met zorg  

De inwoners van Gooise Meren blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan 

vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject in bijvoorbeeld een 

instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin zelfstandig willen en kunnen wonen. Daardoor is de 

vraag naar geschikte woonruimte met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning 

toegenomen en dreigt er een tekort.  We ontberen op dit moment beleid op dit gebied, waardoor we 

geen gewogen reactie op initiatieven vanuit inwoners en instanties kunnen bieden.  

 Opstellen beleid wonen met zorg. 

 Meer inzicht in de woon- en begeleidingsbehoeften van kwetsbare groepen. 

 Meer geschikte woonvormen in combinatie met passende ondersteuning waar mensen die 

(tijdelijk) minder zelfredzaam zijn, zich thuisvoelen. 

 Inzetten op een betere samenwerking in de vierhoek corporatie-gemeente-inwoners-

zorgaanbieders. 

 

4.5 Zorgcentrum Gooi 

Ter Gooi Blaricum zal in 2021 sluiten. Het ziekenhuis verhuist naar een nieuwe locatie in Hilversum. 

Ziekenhuis Ter Gooi, medisch specialisten en huisartsen in de regio (verenigd in GHO-GO) zijn in 

overleg met zorgpartners om een nieuwe vorm van integrale zorgaanpak in de regio te ontwikkelen: 

een zogenaamd regiozorgcentrum.  

 We streven ernaar een regiozorgcentrum te doen realiseren op een voor inwoners van Gooise 

Meren goed te bereiken locatie.  

 

4.6 Jeugd 

We kennen op dit moment geen specifiek jeugdbeleid. We willen de komende bestuursperiode extra 

aandacht besteden aan jeugd en zullen hiervoor beleid ontwikkelen. We zetten extra in op 

jeugdparticipatie en zullen jongeren actief  betrekken bij de ontwikkeling van ons beleid.  We werken 

toe naar een gerichte focus op aandachtpunten van onze jeugdigen.  

 Ontwikkelen integraal jeugdbeleid. 
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4.7 Cultuur en cultureel erfgoed 

De gemeente is trots op haar cultureel historisch erfgoed. Gooise Meren heeft daarnaast markante 

parken, bijzondere begraafplaatsen, beschermde dorpsgezichten, bijzondere  monumenten zoals 

kerken, kastelen of het gemeentehuis Naarden, en fraaie kunst in de openbare ruimte. Ook qua 

culturele voorzieningen zijn we goed bedeeld (musea, theaters, filmhuis). Onze evenementenkalender 

kent tal van hoogtepunten. Dit cultureel bezit draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. 

We gaan deze kwaliteiten de komende tijd meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, 

toerisme, ontmoeting en verbinding.   

 Opstellen beleidsnota cultuur Gooise Meren, inclusief visie op cultuurhistorische aspecten van 

parken en natuur. 
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5 College en Portefeuilleverdeling 
 

 
VVD (Alexander Luijten, 0,9 fte 1

e
 loco) 

Economie, Toerisme, Evenementen 

Cultuur, Recreatie 

Monumenten 

Sport 

Subsidiebeleid 

Coördinator MRA, MIRT, RSA  

 
D66 (Geert-Jan Hendriks, 1 fte, 2

de
 loco) 

Financiën  

Onderwijs en huisvesting 

Jeugd / Sociaal domein 18- 

Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie 

Dienstverlening 

Belastingen  

Bedrijfsvoering 

 
Hart voor BNM (Marieke Munneke-Smeets, 1 fte, 3

de
 loco) 

Wonen  en volkshuisvesting 

Verkeer en vervoer 

Parkeren 

Openbare Ruimte 

Leefbaarheid 

RO projecten 

 
GroenLinks (Barbara Boudewijnse, 0,8 fte, 4

de
 loco) 

Duurzaamheid 

Werk en inkomen 

Zorg en welzijn / Sociaal domein 18+ 

Water en Natuur 

GAD en Milieu 

Dierenwelzijn 

 
VVD (Jan Franx, 0,9 fte, 5

de
 loco) 

Ruimtelijke  ontwikkeling  
Omgevingswet  
Vastgoed 
Havens 
RO projecten 
 
Burgemeester (Han ter Heegde) 

Voorzitter college en gemeenteraad 

Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie 

Openbare orde en veiligheid 

Voorlichting en communicatie 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
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6 Ondertekening van het 
Coalitieakkoord 

 

 

 

Bussum, mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de fractie VVD,      Namens de fractie D66,   

          

 

 

 
 

 

 

 

Namens de fractie Hart voor BNM    Namens de fractie GroenLinks 
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Bijlage 1 : Inbreng raadsfracties 
De coalitiepartners VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks vonden het belangrijk om in een vroeg 

stadium input van andere raadsfracties op te halen ten behoeve van het coalitieakkoord. Met het GDP, 

PvdA, CDA, 50 PLUS en ChristenUnie zijn gesprekken gevoerd. Hieronder zijn aandachtspunten uit deze 

gesprekken met deze partijen opgenomen zoals de coalitiepartijen deze hebben opgetekend.   

 
GDP 

 Invoering burgerinitiatief en raadgevend referendum / de jeugd meer betrekken bij de politiek. 

 Snelle realisatie van geluidsschermen langs de A1/A6. 

 Voldoende faciliteiten voor spoedeisende hulp in de directe omgeving bij vertrek Ter Gooi. 

 Kwaliteit van onderwijs stimuleren door goede huisvesting en vrije keuze v.w.b. inzet 

sportbijdrage. 

 Aandacht vragen voor beter openbaar vervoer tussen de woonkernen en naar middelbare 

scholen, eerstvolgende nieuwe dienstregeling in 2019. 

 In 2019 geen onttrekking meer vanuit de reserve sociaal domein in verband met 

intensiveringsprogramma MVO / Het toegekende Rijksbudget BUIG 2020 wordt taakstellend 

voor de uitgaven vanaf 2020 en de navolgende jaren. 

 
PvdA 

 PvdA pleit ervoor speerpunten die raadsbreed spelen samen op te pakken.  

 Een open bestuurscultuur waarin er voldoende ruimte wordt geboden voor de inwoners, de 

bewonersplatforms/dorpsraden/stadsraden, platforms om zich te laten horen en zich te mengen 

in het beleid van de gemeente Gooise Meren. Burgerparticipatie hoort vanaf de startfase 

meegenomen te worden. 

 Duurzaamheid: Integratie in het algehele gemeentelijk beleid. Ook beschikbaar voor de krappe 

beurs. Slimme aanpak door gezamenlijk op te treden met woningbouwcoöperaties., VvE’s, 

regio. 

 Sociale woningbouw in ieder geval op minimale peil brengen/houden.  

 Zorg naar de inwoner toebrengen. Aanbieden in wijk/kern i.p.v. enkel Wmo-loket. 

 Aandacht voor Openbaar Vervoer/doelgroepenvervoer. 
 
CDA 

 De inclusieve samenleving is voor het CDA belangrijk. Inclusiviteit betekent dat iedereen 

meedoet en  omvat ook werkgelegenheid. Hier heeft Gooise Meren een opgave.  

 Extra aandacht voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt: stagemogelijkheden, met 

ondernemers zorgen voor werkplekken.  

 CDA pleit voor extra aandacht voor wijk en kerngericht werken en vindt dat dit anders moet 

worden aangepakt. Burgerparticipatie moet een centrale component van wijk en kerngericht 

werken zijn. De wijkwethouders moeten  meer zichtbaar zijn. Zij moeten echt invulling geven 

aan deze rol.  

 Het CDA pleit voor meer middelen voor wijkontmoeting. Plekken zijn belangrijk. Hierdoor 

kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen wij mensen bereiken. Dit is een kernopgave.  

 Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Gooise Meren. De gemeente moet ontwikkellocaties 

aanwijzen,  ondernemerschap stimuleren. Gooise Meren moet geen slaapgemeente worden. 

 Een goede vergadercultuur is belangrijk.  
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50PLUS 

 Zuinige, transparante, efficiënte gemeente met begrotingsdiscipline. 

 Onderkenning van primaire rol van Gooise Meren als woondorp en recreatiegebied, waar de 

economie een belangrijke maar secundaire rol speelt. 

 Onderkenning dat Gooise Meren thans en nog geruime tijd een fors percentage ouderen en 

senioren huisvest, waar zij met haar voorzieningen en beleid op dient in te spelen.  

 Gezien de afnemende mogelijkheden voor vóór- en nazorg in ziekenhuizen moet de gemeente 

de huidige en toekomstige verpleegcapaciteit inventariseren en op niveau brengen. 

 De gemeente inventariseert de werkeloosheid onder 50Plussers en besteed bijzondere aandacht 

aan het bevorderen van hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor inzetbaarheid zal ook gekeken 

worden naar mogelijkheden tot omscholing en inzetbaarheid in de ons omringende steden. 

 Zo snel mogelijk gaan ‘bouwen’-volgens de afgesproken verdeelsleutel. Tegelijkertijd ‘versneld’ 

kijken naar de set up van een Tiny Houses Project(en) binnen onze kernen. 
 
ChristenUnie 

 Zorg  voor sterkere start statushouders: goed taalonderwijs, passend werk, aandacht voor 

culturele verschillen en traumaverwerking. Verder van belang is spreiding en verdeling 

huisvesting statushouders. 

 Meer aandacht voor jongeren: ontmoetingsplekken, werk, vroegsignalering van zorgvraag.   

 Mantelzorgers verdienen het om ondersteuning te krijgen, zodat ze niet helemaal opgeslokt 

worden door de zorg die ze verlenen: respijtzorg, ondersteuning huishoudelijke hulp. 

 Eenzaamheid onder inwoners verminderen: Een vorm van inloophuis, dat een kleinschalige 

ontmoetingsplek voor de wijk vormt. ChristenUnie wil dit graag in de vorm van een pilot 

invulling geven. 

 Woningbouw: ChristenUnie pleit voor meer lef en doorzettingskracht op dit vlak. Kijken naar 

grotere geheel bij bouwen dus vaker sociale woningbouw. Dat is duurder, maar met scherp 

onderhandelen met projectontwikkelaars kan veel bereikt worden. 

 Laat jongeren zelf met elkaar bespreken en beïnvloeden dat overmatig alcohol drinken en 

(party)drugs gebruik juist niet stoer is. Laat ze dat zelf ontdekken. 
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Bijlage 2 : Inbreng inwoners en 
organisaties 
Ook inwoners en belangengroepen konden hun input leveren aan de onderhandelaars. Zij konden hun 

op- en aanmerkingen mailen naar een digitale postbus: formateur@gooisemeren.nl. Die inbreng is 

hieronder weergegeven. We hebben de essentie van de  inbreng hieronder zo goed mogelijk 

samengevat.  

 

Alzheimer Nederland afd. Gooi e.o. en de Werkgroepen dementievriendelijke gemeenten 

 Maak werk van de tien aandachtspunten van Alzheimer Nederland; dit zijn focuspunten 

waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen wonen.  

 Neem het streven naar een dementievriendelijke gemeente/regio op in uw coalitieakkoord. 

 

Public Affairs (WKPA) 

 Maak input van buiten voor de collegeonderhandelingen openbaar. 

 Publiceer overdrachtsdossier van wethouders. 

 Zorg voor open, volledig en goed doorzoekbaar online systeem voor gemeentelijk informatie. 

 

Ieder(in) 

 Maak Gooise Meren koploper bij de implementatie van het VN-verdrag voor de Rechten van 

Personen met een Handicap 

 Werk aan concrete verbeterpunten voor Gooise Meren: vooraf nadenken bij bouwprojecten, 

verkeerscirculatieplan centrum Bussum, beter ontsluiten van informatie over toegankelijkheid; 

inrichten van een inventarisatieloket, betere toegankelijkheid. 

 

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen  

 Neem een passage op  over de lokale omroep in het  coalitieprogramma waarin het belang van 

lokale omroep wordt benoemd. 

 

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland  

 Neem in programma-akkoord maatregelen op die getroffen kunnen worden om gereed te zijn 

voor aardgasvrij, zoals een akkoord Aardgasvrij met (lokale) stakeholders en voer een  twee 

sporenbeleid: hele wijken actief van het aardgas halen en eigenaren van vastgoed stimuleren om 

hun bezit transitiegereed te maken.  

 

Bouwend Nederland (regio Randstad Noord)  

Heb aandacht voor bouwgerelateerde onderwerpen in het collegeprogramma:  

 Bouw aan een duurzame energie- en riool infrastructuur.  

 Mobiliteit: zorg voor een inhaalslag om mobiliteit toekomstbestendig en veilig te maken.  

 Maak werk van voldoende plancapaciteit. 

 Maak goede prestatieafspraken met woningcorporaties en stuur op middeldure huurwoningen.  

 Heb aandacht voor leren en werken in gezonde & duurzame scholen.  

 Kantoren- en winkelvastgoed: doe meer met de bestaande voorraad.  

 Aanbestedingen: onderhands gunnen wat kan, stel realistische eisen aan inschrijvers.  

 Heb aandacht voor Social return on investment (SROI).  

 Zorg voor/stimuleer verduurzaming van koop- en huurwoningen en overig vastgoed.  
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CNV 

 Denk bij de coalitieonderhandelingen ook aan uw werkorganisatie.  

 

Stichting Straat op Maat  

 Stichting Straat Op Maat (SOM) biedt ambulante hulpverlening en kan samen met de jeugd in 

uw gemeente een preventieve aanpak voor overlast bieden.  

 

Mixed Hockeyclub Muiderberg 

 Agendeer de problematiek van MHC Muiderberg met het huidig kunstgrasveld, dat aan 

vervanging toe is. 

 Wijs MHC Muiderberg een sportzaal toe tbv zaalhockeyactiviteiten (door sloop sporthal in 

Muiden heeft MHC geen thuishaven meer).  

 

NOC*NSF  

 Investeer in sportaccommodaties en sportclubs om vitaal te worden, ondersteun de sport door 

het bestuurlijk kader van sportclubs te professionaliseren en een sporttechnisch kader te 

ontwikkelen en laat buurtsportcoaches verbindingen leggen.  

 Investeer in en faciliteer de verbinding van sport met onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, 

natuur en bedrijfsleven. Zet in op de verbinding van sport met de decentralisaties in het sociaal 

domein en de energietransitie.  

 Investeer in talentontwikkeling en zet in op aantrekkelijke breedte- en topsportevenementen 

passend bij de gemeente vanuit de positieve bijdrage aan de marketing van de gemeente als 

woonplaats en vestigingsplaats. 

 

Stadsraad Muiden 

De Stadraad heeft met inwoners van Muiden een Stadskompas opgesteld, waarin de gewenste 

ontwikkeling van Muiden voor de toekomst is vastgelegd. Zij biedt dit aan als input voor het 

coalitieakkoord:  

 Frequenter openbaar vervoer dichtbij.  

 Verdere verbetering van het parkeerbeleid. 

 Maak een nieuw verkeersplan samen met inwoners.  

 Opwaardering van het straatbeeld centrum.  

 Toekomstbestendige sportinvulling van het Brediusterrein.  

 Een multifunctioneel recreatie en binnensportaccommodatie.  

 Een nieuw wijkcentrum als ontmoetingsplaats;  

 Een nieuwe passantenhaven.  

 Sociale woningbouw Muiden Noordwest. 

 Geluidmetingen houden A1 tracé en de kern Muiden. 

 Meer groen langs de geluidsschermen. 

 Goed Bestuur. Wethouders met oog voor Muiden.  

 

Mooi Naarden  

 Mooi Naarden is niet blij met plannen Borgronden (woningbouw strook langs A1) ivm gevolgen 

voor inwoners Componistenkwartier. Oproep tot het zorgvuldig ter hand nemen van dit 

onderwerp.  

 

Inwoner: Voetpaden in Bussum 

 Reserveer extra middelen voor herstel of verbetering van voetpaden en trottoirs in Bussum. 

Staat is slecht en er is gevaar voor met name de oudere inwoners.  
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Bewoners Spoorwegovergang Comeniuslaan 

 Richt Comenius in voor langzaam verkeer, zodat de veiligheid en leefbaarheid optimaal worden 

gediend, zonder grote negatieve effecten voor de doorstroming.  

 

Inwoner: Zonnepanel Spiegel en Brediuskwartier  

 Heroverweeg het besluit om geen zonnepanelen te mogen plaatsen in de wijken Het Spiegel en 

Brediuskwartier. 

 

Vereniging Bewoners Omgeving Bastion Oranje (BOBO) 

 Organiseer een geformaliseerd participatieproces met SMB, gemeente en BOBO  (eventueel 

aangevuld met een partij die de cultuur historische waarden kan borgen) om in harmonie tot een 

gepaste invulling/bestemming van het Bastion Oranje en de Lage Flank te komen.  

 

Dorpsraad Muiderberg/werkgroep Woonvisie 

 Besteed aandacht aan de woonvisie van de Dorpsraad Muiderberg. De dorpsraad vindt onder 

meer dat het accent bij nieuwe woonruimte moet liggen bij alleenstaanden: jongeren en 

senioren. De dorpsraad vindt verder dat de huidige schoollocaties – die vrijkomen vanwege de 

bouw van een nieuwe school - benut moeten worden voor woningbouw voor genoemde 

groepen.  

 
Dorpsraad Muiderberg 

 Zo snel mogelijk starten met de bouw van een nieuwe basisschool in Muiderberg. 

 De vrijkomende locaties van twee basisscholen herbestemmen voor sociale woningbouw. 

 Geluidsoverlast monitoren en waar nodig meten; de belangen van Gooise Meren mbt tot 

geluidsproblematiek zullen maximaal worden behartigd door het college en de raad. 

 In 2018 bindende afspraken maken over het bomenplan met Rijkswaterstaat.  

 Aandacht voor het gebruik en onderhoud van het wegenstelsel (planning, onderhoudsplan). 

 Het gebruik van de Naarder Trekvaart zal door het project “Naarden buiten de vesting” de 

bereikbaarheid sterk verstoren. Goede communicatie over deze problematiek. 

 Voor de gemeente Gooise Meren wordt een vervoersystematiek ontwikkeld, waarin de centra en 

de stations van de vier kernen worden verbonden. Het vervoerscenario wordt flexibel en vraag 

gestuurd, in plaats van het huidige aanbod gestuurde systeem. 

 
Inwoner: Crailo 

 De onlangs gesloten overeenkomst inzake Crailo heroverwegen. Gooise Meren, de nieuwe 

bewoners en bedrijfjes in het betrokken gebied zitten jaren met een onnodige, ingewikkelde en 

onduidelijke bestuurconstructie opgescheept , terwijl er pas een grenswijziging en 

gemeentefusie is geweest, juist om het bestuur te vereenvoudigen en te versterken. De 

provincie had toen dit ‘driegemeenten punt’ in de besluitvorming mee moeten nemen en in één 

keer aan GM moeten toevoegen.  
 

Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren 

 Besteed aandacht aan de gevolgen van de verdere groei van Schiphol en verdere maatregelen 

om de overlast in de zogenaamde buitengebieden van Schiphol te beperken.  

 

Ondernemersvereniging Gooise Meren 

 Zorg voor stevige (nieuwe) portefeuille Vervoer en Verkeer ten behoeve van bereikbaarheid (OV, 

autoverkeer, parkeren, parkeren, etc). 

 Op- en inrichten van een stadsfonds voor heel Gooise Meren. 

 Positioneer Maxis en Muiden als poort naar Gooise Meren.  
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 Sorteer ten behoeve van kwaliteit van verblijf en verkeer in Muiden voor op de komst van extra 

inwoners vanuit Krijgsman en  Bloemendalerpolder.   

 Aandacht voor kern Bussum (Vlietlaan/stationsgebied, vergroenen centrumgebied, verbeteren 

openbare ruimte etc.). 

 Centrummanagement introduceren voor Muiden/Muiderberg en continueren voor Bussum. 

 Versterk de regierol gemeenten t.a.v. projecten, ook tbv participatie. 

 Stel actieprogramma economie op met concrete resultaten op basis van economische visie.  

 Neem regierol tbv energietransitie.  

 

Historische Kring Bussum 

 Neem de beoordeling van de lijst van monument-waardige gebouwen in de kern Bussum 

voortvarend ter hand, zodat aan het eind van deze collegeperiode de totale lijst van circa 100 

gebouwen is beoordeeld. 

 

Inwoner: Brediusgronden  

 Behoud de Brediusgronden voor sport. 

 

Kunstkring Artes 

 Graag zou Stichting Kunstkring Artes Bussum, waar momenteel ongeveer 80 professioneel en 

geballoteerde kunstenaars deel van uitmaken, tezamen met het KunstCollectief Muiden, in 

samenspraak met de gemeente, zorg willen dragen voor continu wisselende tentoonstellingen 

in het nieuwe gemeentehuis. 

 

ProBussum 

Merk de onderstaande onderwerpen de komende periode aan als topprioriteit in Bussum:   

 Geen verruiming van het winkeloppervlak: nastreven van een zo compact mogelijk winkelhart. 

 Verbetering openbare ruimte: Herinrichting Vlietlaan / Stationsweg (Verbinding Station – 

Centrum); Herinrichting Veerstraat/ Veerplein; Herinrichting Spiegelstraat / versterken 

samenhang/ routing: Centrum – Mariënburg; Bensdorp – Spiegelstraat – Centrum;  Aandacht 

voor routing en bebording (waysigning en wayfinding). 

 Maak werk van de vergroening van de openbare ruimte (denk ook aan gevels/daktuinen) ook 

relevant in het kader van klimaatopgave (regenval/hittestress). 

 Het entameren en bevorderen van meer en nieuwe evenementen in Bussum om de levendigheid 

verder te stimuleren. 

 Het verder versterken van de Gastvrijheid in Bussum (denk aan: vergroening, openbare toiletten, 

fietsen en parkeren, veiligheid). 

 Projecten met TOP prioriteit: Scapino/|Nieuwe Brink; Toekomst Vonkgebouw; Veldweg; 

Stationsgebied. 

 Focus houden op korte termijn: lege winkelpanden in het centrum moeten gevuld worden. 

 

Inwoner: Emmaschool 

 Heb aandacht voor de verplaatsing van de Emmaschool. Dit leidt tot toegenomen 

verkeersdrukte en geluidsoverlast. Gaat de gemeente handhaven? En luisteren naar inwoners?  

 

WSW Muiden  

 Verricht een haalbaarheidsonderzoek naar het plan van bestuur WSV Muiden en de Stadsraad 

Muiden voor een Vestinghaven Muiden, die een natuurkarakter moet krijgen en die inwoners 

van Muiden en passanten een ligplaats kan bieden.  
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Commissie Geluidsoverlast A1 Naarderbos 

 Medewerking gevraagd bij bewonersinitiatief om een hoger scherm/wal te financieren, d.w.z. 

hoger dan RWS financiert.  Hierbij worden er zonnepanelen op een scherm/wal geplaatst. (Van 

gemeente wordt ambtelijke tijd en capaciteit gevraagd, het met spoed oppakken van 

omgevingsvergunning etc.).  

 

Inwoner: Parkeerbeleid en parkeernormen  

 Neem in het coalitieakkoord een passage op dat de gemeente op een zo kort mogelijke termijn 

parkeerbeleid vaststelt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan deelauto's.  

 Om parkeereisen te kunnen stellen, moeten daarvoor een basis bestaan in 

bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Vesting bevat die basis niet.  Neem in het 

coalitieakkoord daarom een passage op dat het nieuwe  paraplu-bestemmingsplan een 

parkeernota omvat, waarin parkeernormen voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn opgenomen. 

 

Inwoner(s): Rubberkorrel in kunstgrasvelden  

 Kies voor jonge sportende kinderen op de kunstgrasvelden in Gooise Meren de rubberkorrels te 

vervangen door het milieuvriendelijke alternatief van natuurlijke kurkkorrels. 

 
Inwoner: Projecten om de CO2 productie te verlagen  

 Investeer o.a. in de volgende projecten om de CO2 uitstoot te verlagen: 1. Opstellen 

ondergronds bestemmingsplan; 2. Energie BV voor industrieterreinen in Gooise Meren; 3. Creëer 

bestemmingstechnisch de mogelijkheid van een Zonneweide; 4. faciliteren alternatief  voor 

aardgas: zeewiergas!; 5. Up tot date houden informatie Lokale Energie Monitor 2017.  

 

Bridgebond 

 Neem een haalbaarheidsonderzoek naar een ‘Denken en Doen’-project op in het coalitie 

akkoord.  

 

RV Naarden  

 Heb aandacht voor de brugbediening Passantenhaven. Deze moet  zich voegen naar de 

gemaakte afspraken over het gemeenschappelijk gebruik van de Naardertrekvaart door sloepen 

en roeiers.  

 

Broedplaats Gooise Meren  

 Draag bij aan het voortbestaan van de Broedplaats, zodat (ook) de samenwerking met de 

gemeente kan worden voortgezet. 

 

Stichting Cuypersgenootschap 

 Wij verzoeken u om het onderwerp cultureel erfgoed en monumentenzorg nadrukkelijk een plek 

te geven in het nieuwe coalitieakkoord. 

 
Inwoners en mede initiatiefnemers Samen Sneller Duurzaam 

 Wij suggereren voor de komende periode een belangrijke en spanningsvolle paradox centraal te 

stellen: “Iedereen en alles ontwikkelt” met maximale vrijheid voor ontplooiing versus het 

bouwen aan een verbonden gemeenschap. De afhankelijkheid die nu door de inwoner ervaren 

wordt van de gemeentelijke overheid en omgekeerd verdient een andere aanpak, namelijk die 

van de wederkerigheid. In de ontmoeting en het doen met elkaar wordt de kiem gelegd voor een 

gezamenlijke aanpak en ontwikkeling. Een beweging ‘van binnen naar buiten’ (bewustwording) 

en een ‘bottom-up beweging’ die tegelijk krachtige sturing vraagt en inzet van expertise van alle 

betrokkenen.  
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Inwoners: Geluidshinder J.P. Thijssepark 

 Neem het J.P. Thijssepark e.o. op in het plan geluidmetingen; 

 Heb aandacht voor de effecten van de aanleg rotonde Churchillstraat/Keverdijk/op- en afrit A1; 

 Tref op basis van de verkeerstellingen op de Rijksweg (parallelweg) maatregelen om de 

geluidhinder te verminderen; 

 Tref maatregelen om de verkeerssnelheid op de oprit naar de A1 te verlagen; 

 Corrigeer de geluidskaart op basis van de werkelijke situatie; 

 Meld de betreffende woningen alsnog aan in het Meerjarenprogramma geluidsanering van 

Rijkswaterstaat. 

 
Inwoner: Centrum Bussum 

 Laat de historie weer duidelijk aanwezig zijn en creëer een kleinschalig en relaxed 

centrumgebied, waarbij auto's slechts een beperkte rol krijgen.  

 
Inwoner(s): Parkeren in Naarden-Vesting 

 Maak een parkeerbeleid, aangepast aan de verschillende kernen binnen de gemeente Gooise 

Meren. Inwoners hebben de notitie “Parkeren in de Vesting 2018 – 2028” opgesteld.. De notitie 

behandelt de onwenselijke hoge parkeerdruk in de vesting voor bewoners en ondernemers en 

zet in op 20-30% minder auto’s in de vesting op heel korte termijn, de bijdrage van deelauto’s, de 

invoering van een parkeervergunning en betaald parkeren, en  de positieve impact van de 

zelfrijdende auto op het parkeren in de vesting. 

 
INretail  

 Verzoek om in het coalitieakkoord en uitvoering expliciet aandacht te besteden aan de rol van 

goed functionerende winkelgebieden in de gemeente. Een evenwichtige detailhandelsvisie 

vormt daarbij de basis. Winkels geven een stad, wijk of dorp haar gezicht. De sociale functie van 

winkels wordt nog te vaak onderschat, terwijl een goed functionerend winkelgebied zorgt voor 

sociale veiligheid, werkgelegenheid en een hoge belevingswaarde voor inwoners en bezoekers.  

 
Inwoner: Lasten, vergunningen, spoor, action 

 Zaak is om in de formatieonderhandelingen de kosten voor de burgers zeer fors terug te 

brengen, en om het gemeentelijke apparaat stevig te verkleinen. 

 Vaak hebben verbouwingen in woonwijken een forse impact op het woongenot van buren. Hun 

belang wordt achtergesteld bij het belang van de aanvrager. Verplicht de aanvrager dat hij/zij de 

direct betrokkenen (buren, achterburen) schriftelijk informeert. 

 Het dorpse karakter van Bussum moet met veel meer nadruk behouden worden. 

 Heb aandacht voor spoorwegovergangen en geluidhinder. 

 Zoek naar alternatieve locatie voor Action want huidige locatie is verkeerstechnisch ongeschikt. 

 
Voedselbank  

 Er is werk aan de winkel om stijging van langdurige armoede tegen te gaan. Dit vraagt vooral om 

samenwerking. Samenwerking van alle instanties in de zorgketen zorgt ervoor dat mensen 

sneller bij de juiste hulpinstantie terecht komen. De juiste ondersteuning kan eerder starten en 

kan  korter duren.. Dit bespaart kosten en gestapelde problematiek kan afgestemd bezien 

worden. De Voedselbank zorgt ervoor dat mensen niet enkel bezig zijn met de vraag hoe aan 

voedsel te komen, zodat tijd en ruimte kan ontstaan om aan de onderliggende problemen te 

werken.  Dit stelt de voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent zich ook ten doel.  
 
Inwoner: Milieuraad 

 Na de fusie is de Milieuraad Bussum geruisloos verdwenen. Gelet op het belang dat partijen 

hechten aan duurzaamheid dient deze wellicht in ere te worden hersteld? 
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Weegschalenmuseum 

 Aandacht voor weegschalenmuseum; van groot maatschappelijk belang voor gemeente. 

 
Inwoners: Geluidshinder  

 Toenemende geluidsoverlast is één van de grootste gezondheidsrisico's. Uitdrukkelijk verzoeken 

wij de coalitie zich op alle daartoe geëigende manieren en in alle fora hard te maken voor het 

terugdringen van het lawaai van de A1 en het lawaai van het luchtverkeer in onze leefomgeving. 

 
Inwoner: Vuurwerk en bladblazers 

 Werk met vuurwerkvrije zones, liefst geheel Bussum vuurwerkvrij. De gemeente zou een mooi 

vuurwerkspektakel kunnen organiseren. Dat zou niet alleen goed zijn voor de veiligheid, maar 

ook het gevoel van saamhorigheid bevorderen.  

 De gemeente moet strikte spelregels opstellen, zowel t.a.v. het aantal geluidsdecibellen (veel 

bladblazers overschrijden de toegestane norm) als t.a.v. de tijdstippen waarop deze gebruikt 

mogen worden. 
 
VCP Maxis Muiden 

 Verruim de zondagsopenstelling naar bijvoorbeeld 10:00 - 18:00. 
 
Inwoner: Drempels Anna Franklaan 

 Verzoek om drempels aan te leggen in de Anne Franklaan in Bussum.  In vrijwel alle omliggende 

straten liggen er drempels, en deze straat is een racebaan.  

 
Inwoner: Helmvrije brommers van fietspaden 

 In het kader van schoner en veiliger verkeer is het voorstel om helmvrije brommers in de 

bebouwde kom van de fietspaden te weren. De betreffende  brommers houden zich niet aan de 

geldende  snelheden en rijden net zo snel als de helmplichtige brommers en zijn daarom 

levensgevaarlijk op de fietspaden. 

 
Inwoner: Plan voor Scapino terrein ‘De Hof van Eeden’ 

 Een invulling van het ‘Scapinoterrein’ met wonen en groen is de meest wenselijke, met de 

minste schade en de grootste voordelen voor het creëren van een compact centrum. Dit heeft 

grote toegevoegde waarde voor zowel de woningmarkt als de sfeer rond het centrumgebied. 

Het plan heet ‘De Hof van Eeden’. . 
 
Inwoner: Eetbare beplanting in de buitenruimte 

 Meer eetbare beplanting realiseren in de buitenruimte als bramen, bessen, frambozen, appels, 

peren, kruiden etc. Zo betrekt de gemeente de inwoner meer bij het groen.  

 
Fietsersbond Hilversum, Naarden Bussum en burgerinitiatief N236 verkeersveiliger  

 Spreken hun zorgen uit  over de burgerparticipatie en de verkeersveiligheidsoplossingsrichting 

van de provincie NH (alleen groot onderhoud).  

 
Inwoner: Vrachtverkeer 

 Aandacht voor zwaar vrachtverkeer door het centrum van Bussum 

 
Inwoner: Programma UTOPIA 

 Inwoner spreekt verbazing uit over toegestane verhuizing van SBS6 programma Utopia naar  

een kostbaar stukje natuur. Een natuurgebied is helemaal niet nodig om dit programma te 

faciliteren. De wijze waarop de deelnemers/bewoners zich hebben gedragen op Crailo was niet 

respectvol.   
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Inwoner: Koester de fietser 

 Heb aandacht voor gladde fietspaden bij vorst en sneeuw, aandacht voor luchtkwaliteit vanwege 

fijnstof, stoplichten voor fietsers vaker op groen bij oversteekplaatsen, meer rotondes. 

 
Inwoner: Vergunningen  

 Kijk bij het verlenen van vergunningen naar het geheel en niet naar delen. In de sportvallei speelt 

steeds meer een stapeling van geluid: het treinverkeer, bedrijfsactiviteiten náást het spoor, 

vliegtuigen, fluittoon van het gasverdeelstation, muziek bij wedstrijden van HCAW etc.  

 

Vereniging Buurtplatform Rembrandtpark – Componistenkwartier 

 De grenzen aan de groei van de wijk zijn bereikt. Alles is overbelast: scholen, wegen en 

sportaccommodaties. Veiligheid en gezondheid staan onder druk! De vraag aan de coalitie is om 

daar bij de plannen rekening mee te houden. 

 Burgerparticipatie/ Wijkplatforms: Wij vragen de coalitie de ingezette weg te ondersteunen en 

van wijkplatforms een succes te maken.  

 Verkeersintensiteit: Wij vragen de coalitie om te voorkomen dat nog meer verkeer door de 

bebouwde kom gaat op weg naar de uitvalswegen.  

 Buurtveiligheid: Wij vragen de coalitie om wijkinitiatieven voor preventie te ondersteunen. En 

om de gemeente en politie te faciliteren om middelen en capaciteit in te zetten. 

 Borgronden: RemCom is kritisch over de voorgenomen plannen vanwege de grote belasting op 

de wijk en haar bewoners. De bewoners maken zich grote zorgen. Onder meer over de 

verkeersafwikkeling en gebrek aan voorzieningen. Wees kritisch op de luchtkwaliteit en 

waarborg de gezondheid van de toekomstige bewoners! 

 Duurzaam Remcom: Remcom maakt werk van de energie transitie. We willen de bewoners 

inspireren om maatregelen te nemen. Wij vragen de coalitie om een totaalbeleid voor Gooise 

Meren waar gemeentelijke initiatieven en private initiatieven op elkaar aansluiten.  

 

Werkgroep Vlechters SSD 

 De Vlechterswerkgroep van de Samen Sneller Duurzaam-beweging wil dat duurzaamheid echt 

een belangrijk speerpunt wordt in het nieuwe coalitieakkoord. We willen dat inwoners en 

bedrijven gaan ervaren wat duurzaam samenleven in hun wijk betekent. En dat vraagt vooral 

extra investeringen in bewustwording, communicatie, inspiratie, etc. Thema van de werkgroep 

is: het verbinden van mensen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen Gooise 

Meren. 

 

Werkgroep Biodiversiteit SSD 

 Het effect op de biodiversiteit moet bij beslissingen van de gemeente meegewogen worden.  

Wat is het effect van een keuze, ingreep, bestek, beleid of plan op de biodiversiteit?  Vergroot 

het bewustzijn bij  mensen. 

 De invoering van de waardevolle bomenlijst en het tegelijk mogelijk maken van vergunningsvrij 

kappen van bomen die niet op die lijst staan, is geen duurzame ontwikkeling. 

 Alle tuinen zouden niet meer dan 1/3 bestraat moeten zijn en regenwater zou afgekoppeld 

moeten zijn van het riool (Operatie Steenbreek). 

 Aandacht voor ecologisch/ biologisch inheems plant en zaaigoed zowel voor gemeente als 

particulier. 
 

Werkgroep Man op de Maan SSD 

 Kies voor een pilotproject op Crailo waarin alle duurzaamheidsthema’s in een modelwoning 

verwerkt zijn. Het doel is niet om er te wonen maar om er onderzoek te doen en mensen te 

inspireren. Gooise Meren kan zich met zo’n project als duurzame gemeente op de kaart zetten.   
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Werkgroep Zonder Fossiele Brandstoffen SSD 

 Het realiseren van de Nieuwe Energiewinkel, in combinatie met een digitaal platform. De 

Nieuwe Energiewinkel biedt inspiratie voor de verduurzaming van de woning.  

 Bouwinitiatieven: Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties een duurzaam programma van eisen 

meegeven aan ontwikkelaars vanuit de gemeente.  Energieneutraliteit en gasloos moet het 

uitgangspunt zijn.  

 Vermindering CO2 productie: Aandacht besteden aan de integrale oorzaken van CO2 productie 

om die te verminderen, zoals voeding, verkeer, energiegebruik etc.. 

 Energieregisseur: Een energieregisseur heeft aandacht voor samenwerking en afstemming met 

alle stakeholders én besluitvorming gericht op het realiseren van een duurzame, betaalbare en 

betrouwbare warmtevoorziening. Heeft  kennis van het dynamische dossier energietransitie / 

warmtetransitie en de wettelijke kaders die hierbij relevant zijn.  

 

Werkgroep Afvalloze Samenleving SSD 

 De transitie naar een duurzame economie en een afvalloze samenleving is enerzijds een 

noodzaak anderzijds de meest lucratieve en interessante sector voor de komende decennia. 

Maak de kansen zichtbaar en zorg daarmee dat de gemeente voorop loopt, want dat levert de 

meeste economische én maatschappelijke waarde. Hoe? Maak meer ruimte voor innovatie en 

scholing, stimuleer duurzaam en sociaal ondernemerschap en maak de circulaire economie meer 

zichtbaar.  

 
Inwoner: Woonplaatsraden en fusie 

 Jammer dat een fusie van meer gemeenten in Gooi en Vechtstreek als tussenstap nodig blijkt.  

Geef woonplaatsen meer bevoegdheden (dmv zogenaamde woonplaatsraden), hetgeen zal 

bijdragen tot het wegnemen van de nu nog aanwezige weerstand voor één ‘Gooistad’. Omdat de 

bewoners door meer betrokkenheid zullen inzien dat dit niet tot verandering van beleid in hun 

woonplaats hoeft te leiden en omdat zij inzien dat daardoor de overkoepelende organisatie 

‘Regio Gooi en Vechtstreek’ niet meer nodig is. Dit alles draagt bij aan een minder 

gecompliceerde overgang naar een groot ‘Gooistad’.  

 

Dudok, Alliantie, het Gooi en Omstreken 

 In de gemeente Gooise Meren is behoefte aan betaalbare en duurzame woningen in 

aantrekkelijke wijken. Samen zijn coöperaties en de gemeente verantwoordelijk voor een 

gevarieerd aanbod van woningen, voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. De 

woningcorporaties in Gooise Meren hechten belang aan een collegeprogramma met voldoende 

nieuwbouw- en transformatielocaties voor sociale huurwoningen. In het bijzonder vragen de 

woningbouwcoöperaties aandacht voor twee belangrijke maatschappelijke opgaven en hopen 

dat het nieuwe college deze hoge ambities deelt: 

- locaties om sociale huurwoningen te realiseren. 

- samenwerking op het gebied van verduurzaming.  
 
Milieudefensie 

 In Nederland gaan de komende tien jaar grote aantallen huizen van het gas af. Ook in Gooise 

Meren worden inwoners geconfronteerd met de noodzaak hun woning te verwarmen zonder 

gas. In andere gevallen zullen hele wijken worden aangesloten op een andere warmtebron. 

Milieudefensie heeft in de routekaart ‘Eerlijk om naar gasloos wonen’ beschreven welke stappen 

nodig zijn om deze omschakeling eerlijk en haalbaar te maken. We verzoeken het college om te 

komen met een overzicht van de stappen die de komende tijd genomen moeten worden ten 

behoeve van de omschakeling op gasloos wonen. 
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Inwoners: Chillplek jeugd Muiderberg 

 Er zijn grote bezwaren tegen de vestiging van een chillplek, gepland op ca. 40 a 50 meter van de 

dichtstbijzijnde bebouwing. Daarom het verzoek om betrokkenheid van college en raad bij dit 

onderwerp. Daarnaast het verzoek om alternatieve locaties  aan te wijzen en omwonenden van 

elke mogelijke locatie in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. 

 

Verlosserkerkgemeente Bussum 

 Bezoekers van de kerkdienst van 29 april in de Verlosserkerk in Bussum roepen u op uw hart te 

laten spreken en de gemeente Gooise Meren een  Kinderpardonvriendelijke gemeente te laten 

zijn.  

 

Overleggroep Naarden-Vesting 

Aandacht voor de volgende zaken: 

• Verrommeling openbare ruimte c.q. het straatbeeld in de Vesting; de bestaande regelgeving die 

dit kan tegengaan wordt niet toegepast; een toegezegde nota met mogelijke aanpassingen van 

het gemeentelijke beleid is na een jaar nog steeds niet opgesteld. 

• Ruimte voor voetballenden kinderen (rond Grote Kerk is minder geschikt) 

• Grote zorgen over mogelijke afstoot van Rijksmonumenten in gemeentelijk bezit in de Vesting: 

het oude Stadhuis, de Turfloods, het Burgerweeshuis, het Groot- en Klein Arsenaal; deze hebben 

ook in de ogen van de inwoners van de Vesting en daarbuiten grote cultuurhistorische waarde 

voor de gemeente en de geschiedenis van het Gooi. 


