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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 
Vragen ex artikel 33 RvO 
  
Van : Rolien Bekkema, PvdA Gooise Meren 
   
Datum indiening : 11 januari 2018 
   
Betreft : Fusie archiefdiensten 

 

    
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

 o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 
antwoord 

: 7 februari 2018 

 
Vragen: 
 
Edelachtbaar College, 
 
In het Gesprek van woensdag 10 januari over het Raadsvoorstel fusie archiefdiensten Gooi en 
Vechtstreek (598878) kwam naar voren dat er een verschil zat tussen het raadsvoorstel in Gooise 
Meren en het raadsvoorstel in Hilversum.  
 
Dat verschil betreft met name beslispunt 4.  
In het voorstel van Gooise Meren staat de tekst:  
“Besluiten om het monumentale pand aan de Cattenhagestraat te Naarden (Gooise Meren) aan te wijzen als primaire bezoek- 
en dienstverleningslocatie.”  

 
In het Hilversumse voorstel staat echter: 
“Akkoord te gaan met het besluit om het monumentale pand aan de Cattenhagestraat te Naarden (Gooise Meren) definitief en 
blijvend aan te wijzen als primaire bezoek- en dienstverleningslocatie” 
 
Het wezenlijke verschil zit hem in de woorden ‘definitief en blijvend’, die wel in het Hilversumse, 
maar niet in het Gooise Meerse voorstel staan. Dit verbaast ons des te meer omdat het 
monumentale pand aan de Cattenhagestraat te Naarden eigendom is van de gemeente en hiermee 
de indruk wordt gewekt dat de gemeente dit pand niet wil behouden. Deze indruk wordt versterkt 
door de algemene inzet van de afgelopen jaren op het afstoten van gemeentelijk vastgoed. 
 
Dit brengt de fractie van de PvdA tot de volgende vragen: 
 

1. Waarom ontbreken in het raadsvoorstel van Gooise Meren de woorden ‘definitief 
en blijvend’ waar het de aanwijzing van het pand van het streekarchief aan de 
Cattenhagestraat betreft? 
 
Antwoord: 
 
In het onderzoek naar een voorgenomen fusie van de Archiefdiensten is ook gekeken naar 
de locatie. Om de primaire bezoeklocatie en dienstverlening vorm te geven is gekozen voor 
een positionering in Gooise Meren, om hiermee de historische rol van Gooise Meren 
(Naarden) in de geschiedenis van het Gooi tot uitdrukking te laten komen. Om deze positie 
van het archief binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren (Naarden) te benadrukken 
zijn er in overleg met Hilversum de woorden “definitief en blijvend” aan toegevoegd. Om zo 
de archieffunctie binnen Gooise Meren (Naarden) voor de toekomst te borgen. 
 
Echter, de tekstuele wijziging leidde er ook toe dat de indruk gewekt werd dat Gooise 
Meren verplicht is het specifieke pand aan de Cattenhagestraat voor de “eeuwigheid” in 
eigendom te behouden. Deze verplichting zou mogelijk een te zware hypotheek op te 
toekomst leggen, en een hinderpaal kunnen vormen voor nu nog niet te voorziene zaken. 
Om de indruk van deze ‘eeuwigdurende verplichting’ te vermijden zijn de woorden in 
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Gooise Meren weer uit het voorstel gehaald, vlak voor aanlevering aan de raad. Over het 
verwijderen van deze woorden is Hilversum wel geïnformeerd. Echter in de aanlevering van 
de raadstukken van beide raden (die zo goed als gelijktijdig plaatsvond) zijn deze woorden 
in Hilversum niet meer verwijderd.  
 
 
 

2. Is de conclusie juist dat u de mogelijkheid open wilt houden dat het pand op 
(korte) termijn wordt afgestoten? 
 
Antwoord: 
 
Nee, het college wil alleen niet de indruk wekken verplicht te zijn het pand voor de 
eeuwigheid in eigendom te moeten hebben. Het college wil geen voorschot nemen op het 
nog door de raad vast te stellen accommodatie en vastgoedbeleid van de gemeente Gooise 
Meren. 
 
 

3. Wat is de mening van uw College met betrekking tot het behoud van het pand én 
het daar gevestigde streekarchief aan de Cattenhagestraat te Naarden? 
 
Antwoord: 
 
De huisvesting van het archief in het voormalige Burgerweeshuis is volgens het college een 
geschikte locatie. Het pand heeft namelijk een ingebouwd geklimatiseerd depot, waarvan 
de ruimte onmisbaar is, en de locatie en het gebouw dragen zelf bij aan de kennis van de 
regionale geschiedenis. Het is hiermee een goede locatie om invulling te geven aan de 
wettelijke archieftaken. 

 
De gemeente is ook eigenaar van het pand. Over het eigenaarschap van het totale 
vastgoed staat in de vastgestelde begroting 2018 onder programma 4; “er wordt een 
faseringsagenda gemaakt voor het afstoten van panden die op grond van het gemeentelijk 
accommodatiebeleid niet in eigendom van de gemeente hoeven te zijn.”  
Tijdens de politieke avond van 31 januari 2017 wordt het voorstel voor accommodatie en 
vastgoedbeleid besproken. In dit beleidskader is o.a. opgenomen; 
- Een afwegingskader waarmee aan de hand van maatschappelijk en financieel 

rendement kan worden bepaald om een gebouw aan te houden of af te stoten.  
- Over het afstoten van vastgoed staat: “Als vastgoed niet meer nodig is voor 

gemeentelijke taken of de invulling van gemeentelijke beleidsdoelen dan kan gekozen 
worden voor afstoten”.  

- Onder het kopje “behoud historisch erfgoed” is opgenomen “Als vanuit het 
afwegingskader het verkopen van historisch erfgoed wordt overwogen dan wordt 
aanvullend op het kader rekening gehouden met alle gevoeligheden rondom het pand. 
Per geval wordt een maatwerkoplossing geleverd om tot zorgvuldige besluitvorming te 
komen. Passende participatie vooraf is onderdeel van het traject.” 

Op basis van dit afwegingskader ligt het niet in de lijn der verwachting dat het pand 
afgestoten wordt zolang het archief hierin gehuisvest is.  
 
Op een aantal punten beschrijft het beleidsplan waar het beleid in de komende 
raadsperiode nog nader uitgewerkt moet worden of wat nodig is om het kader te kunnen 
toepassen. Deze punten vormen de ontwikkelagenda accommodatiebeleid voor 2018-2022. 
Een afweging over het behoud van historisch erfgoed is één van de punten op de 
ontwikkelagenda. In die periode zal het college mogelijk ook tot een definitief oordeel 
komen over het specifieke pand aan de Cattenhagestraat. 
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4. Acht u het met ons wenselijk dat ook wij het definitief en blijvend aan zouden 

moeten wijzen als primaire bezoek- en dienstverleningslocatie? 
 
Antwoord: 
 
Gezien de antwoorden op voorgaande vragen acht college het niet wenselijk de woorden 
“definitief en blijvend” toe te voegen als het gaat om het pand aan de Cattenhagestraat.  
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