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Dit coalitieakkoord kent vier onderdelen:

1. Bestuursakkoord
2. Beleidsakkoord
3, Samenstelling college en Portefeuilleverdeling
4. Ondeftekening van het coalitieakkoord
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1. Bestuursakkoord
Onderstaande partijen komen overeen:

1. Ten aanzien van betrokkenheid van inwoners:

t

Dat het proces van besluitvorming in college en raad op een zodanige
manier ingericht wordt, dat het algemeen en individueel belang
evenwichtig tegen elkaar worden afgewogen;
Dat inwoners en organisaties in Naarden betrokken worden bij de
planvorming van de gemeente, waarbij de deelnemende partijen als
uitgangspunt de Kadernota Burgerparticipatie en de Raadsnotitie
Bu rgerparticipatie ha nteren ;
Dat de werkgroep Burgerparticipatie haar werk voortzet als klankbord voor
het college, als evaluatiegroep voor participatietrajecten en als
adviesgroep voor raad en college;
Dat structurele participatie nader uitgewerkt wordt, waarin aandacht wordt
besteed aan:
. Het versterken van betrokkenheid van buurten en w'rjken bij de
besluitvorming en uitvoering;
. De rol van wijken en buurten in het sociaal en fysieke domein en
andere loketten van de overheid, zoals die gepositioneerd zijn of
worden in buurthuizen, multifunctionele gebouwen en andere
gebouwen met een maatschappelijke functie.

2. Ten aanzien van de werkwijze (het werken met een bestuursakkoord en een
beleidsakkoord)

I

:

Het college richting te geven door middel van een globaal inhoudelijk
beleidsa kkoord;
Dat partijen die deelnemen aan het college de voorstellen van het college
die in overeenstemming zijn met het beleidsakkoord zullen steunen;
Een werkwijze te hanteren waarin partijen/fracties elk overig voorstel
beoordelen op basis van de eigen politieke en inhoudelijke standpunten;
Het college de mogelijkheid te geven om bij een politiek gevoelig
onderwerp dat geen onderdeel uitmaakt van dit akkoord, verschillende
varianten ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
Door te gaan met het Naarder Beraad, in de zin dat inwoners volwaardig
kunnen meespreken tijdens de beeldvorming door raadsleden en tijdig
kunnen kennisnemen van de oordeelsvorming van de fracties;
Aandacht te hebben voor projectmatig werken en de rol van de raad in de
besluitvormin g daa rbij.
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3. Ten aanz¡en van het college en de wijken:
Het college dient de kracht in de samenleving te versterken door
verbinding te zoeken met inwoners, bedrijven en organisaties in de
wijken.
Het college stelt hiertoe wijkwethouders aan die aanspreekbaar zijn op
wat speelt in de wijken.

4.

Ten aanzien van de begroting:
Het college opdracht te geven vóór het zomerreces 2OL4 de raad een
perspectiefnota aan te bieden; bij de begrotingsbehandeling in het najaar
van 2OI4 tevens scenario's aan te bieden voor het realiseren van een
sluitende begroting 20L5;
Voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2OI7/20L8/2OL9 een met
Bussum en Muiden voorbereid document op te stellen, waarin de
begrotingen van Bussum, Muiden en Naarden zijn samengevoegd;
Eventuele amendementen bij de begroting te voorzien van een deugdelijke
dekking;
In de voorronde waar de behandeling van de begroting plaatsvindt, meer
ruímte te bieden aan meningsvorming om zo financieel beleid en politieke
aspecten in te kunnen brengen.

5. Ten aanzien van de gemeentelijke herindeling Bussum, Muiden en Naarden:
I

6.

Te streven naar een herindeling per 1 januari 2Ot6;
Het zelfstandig kunnen uitvoeren door de nieuwe gemeente van de frontoffice functies in het sociaal domein een zwaarwegend uitgangspunt bij de
fusie is;
In ieder geval door te gaan met minimaal een ambtelijke fusie;
Onder de inwoners van Naarden een inventarisatie te houden over wat
behouden dient te blijven in het kader van de 'Waarden van Naarden'.
Ten aanzien van de Waarden van Naarden:

Als raad en college de volgende'Waarden van Naarden' in te brengen bij de
vormíng van de nieuwe gemeente:
De bestuurscultuur zoals onder andere verwoord is in dit
bestu ursa kkoord;
Een open bestuurs- en debatcultuur in de politieke en bestuurlijke
vergaderingen en overleggen;
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De werkwijze van de raad, waarin burgerparticipatie en het
meespreken van inwoners bij de beeldvorming voorafgaand aan de
besluitvorming door de raad in ruime mate is geborgd;
De voorname plaats van structurele burgerparticipatie, inclusief de
nadere uitwerking zoals beschreven in dit akkoord;
Duidelijke communicatie over de mogelijkheden van wettelijke
inspraak en het aantekenen van bezwaar en beroep;
Een dienstverlenende houding van het college en het ambtelijk
apparaat richting inwoners en bedrijven, vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties, waarbij permanent aandacht is voor
verbetering, alsmede het reduceren van overbodige of
tegenstrijdige regelgeving. Dit wordt vertaald in werkafspraken
tussen college en raad;
Het borgen van een publiek voorzieningenniveau met specifieke
aandacht voor bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit,
duurzaamheid en spreiding,
Het zorgvuldig blijven omgaan met landschap, natuur en historie,
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2. Beleidsakkoord
Ondertekenende partijen komen het volgende overeen:

Ruimtelijke Ordening en Economie

1.

Het college zal de realisatie van de bouwlocaties, zoals vastgelegd en
benoemd in de grondexploitatie en door de raad besloten, voortvarend ter
hand nemen. Daarbij gelden de volgende afspraken:
a. Het stedenbouwkundig programma van eisen van het Storkterrein
wordt niet opengebroken;
b. De visie op de Amersfoortsestraatweg, t.w. het gebied gelegen
tussen rotonde Zandbergen en Huizerstraatweg, dient voor 1
januari 2016 te worden vastgesteld. De ambitie ten aanzien van de
realisatie van sociale woningbouw wordt hierbij meegenomen;
c. De visie op het centrumplan Keverdijk dient voor l januari 2016 te
worden vastgesteld en zo mogelijk ook het projectontwerp.

2. Het college

draagt zorg voor het actualiseren van de lokale woonvisie,
rekening houdend met de regionale woonvisie. Daarbij is aandacht voor
wijzigingen in de woningcategorieën, het aantal woningen, het bijstellen van
de prijsklassen en de herziening van de definities over de sociale
woningvoorraad.

3. Het college

onderzoekt het draagvlak om te komen tot een verruiming van
de'Winkeltijdenregeling', waarin niet de zondagopenstelling voor 12.00 uur
wordt betrokken.

4.

Het college draagt er zorg voor dat de regionale detailhandelsvisie wordt
doorvertaald naar lokaal beleid.

5. Inzet van het college is dat het eigendom, beheer en onderhoud van de
Vestingwerken bij de rijksoverheid blljft. Bij overgang van het eigendom,
beheer en onderhoud naar de NMO dient de inzet van het college te zijn dat
is geborgd en dat met voldoende
financiële middelen de huidige staat behouden bl'rjft voor de toekomst.

de invloed van de gemeente voldoende

6.

Het college onderzoekt de mogelijkheden of cultureel historisch erfgoed
ondergebracht kan worden in een non-profit-organisatie. Aansluiting bij een
bestaande instelling heeft de voorkeur.
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Stadspromotie en evenementen zijn van groot belang voor Naarden. De
ambitie is om meer toeristen en recreanten te trekken. Het college zetzich
in om stadspromotie een structureel karakter te geven, De wijze waarop dit
gaat gebeuren is afhankelijk van de uitkomsten van de nog te houden
evaluatie. Hierbij worden inwoners en ondernemers betrokken. De resultaten
zullen door het college binnen l jaar aan de raad gepresenteerd worden.

8. De feestverlichting

in de Vesting maakt onderdeel uit van de stadspromotie.
Het college komt in gezamenlijkheid met ondernemers tot een redelijke
verdeling van de kosten van de feestverlichting.

Openbare Orde en Veiligheid

9.

Om het criminaliteitscijfer te verlagen en het veiligheidsgevoel te vergroten
draagt het college zorg voor een actieve stimulering van deelname aan
Burgernet. Daarnaast kan een verdere uitrol van het project Waaks
plaatsvinden. Het college zet in op een optimaal gebruik van digitale media.
Het ontwikkelen van een 'Naarden app', die breed is in te zetten behoort tot
de mogelijkheden.

10.Verder dient de communicatie tussen de ketenpartners en inwoners enerzijds
en de betrokkenheid van inwoners bij een veilige leefomgeving anderzijds te
worden vergroot door regelmatig en adequaat wijkgericht overleg te voeren.
Dit overleg richt zich mede op het bevorderen van de eigen
verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties en het aanreiken van
mogelijkheden tot het treffen van preventieve maatregelen zoals
inbraakpreventie, rook- en koolmonoxidemelders.

Inrichting en beheer openbare ruimte
ll.Wijkgericht werken is een samenwerkingsvorm tussen Buurtplatforms,
Gemeente, Politie, Welzijnswerk en de Woningbouwcorporaties. De
strategisch beleidsbepalende rol van de gemeente verandert hierbij naar een
meer regisserende en faciliterende rol. Het college doet voorstellen voor een
verdere verdieping van deze integrale manier van werken, waarbij de
activiteiten zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vraag van de inwoners
met als doel de (sociale) leefbaarheid blijvend te verbeteren en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wijk te vergroten.

Verkeer en milieu
12.Het college onderzoekt de mogelijkheden van deelname in een regionaal op
te zetten energiecoöperatie.
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13.Het college onderzoekt in regionaal verband de mogelijkheden voor het
opzetten van een 'revolving fund', om ondernemers te bewegen tot duurzaam
en sociaal ondernemen over te gaan. Daarbij worden ook de risico's in kaart
gebracht.
14.Het college beijvert zich voor het behoud van het station Naarden-Bussum als
hoofdstation en zet zich in voor het behoud van de huidige dienstregeling.
15.Het college streeft er naar dat er op korte termijn een oplossing komt voor
de lange wachttijden bij de spoorwegovergang Comeniuslaan-Zwarteweg.
16.Het college voert in deze periode geen onderzoek uit naar parkeermaatregelen, tenzij de raad anders beslist.

Sociaal Domein
17.Het college bereidt zich samen met de gemeenten Muiden en Bussum voor op
de transities in het sociaal domein, waarbij inzet is dat inwoners op één
plaats terecht kunnen met alle vragen op het gebied van het sociaal domein.
18.De opgaven in het sociale domein vragen om een goede afstemming tussen
inwoners, verenigingen, professionals en de gemeente. Het college zal
hierbij zoveel mogelijk het uitgangspunt hanteren dat zorg en ondersteuning
toegankelijk en dicht bij de inwoners zullen zijn georganiseerd. Het college
onderzoekt tevens of wijkgericht werken als middel hiervoor kan worden
ingezet.

19.Het college zal de ondersteuning in het Sociaal Domein zoveel mogelijk
bieden binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders. Voor de
implementatiekosten kan een beroep worden gedaan op de ingestelde
reserve Sociaal Domein.

20.In de regionale samenwerking (en het optimaal benutten van de
schaalvoordelen) ligt voor het college een duidelijk accent op het gezamenlijk
voorbereiden van beleid en gezamenlijk inkopen en beheren van individuele
voorzrenrngen.

21.Het college bevordert het multifunctioneel gebruik van onderwijsgebouwen,
22.Het college zet in op versterking en behoud van het bestuur van het
openbaar onderwijs en heeft de intentie Villa Primair de gelegenheid te geven
de ingezette verbetermaatregelen effect te laten sorteren.
23.Het college ziet er op toe dat er een nauwe samenwerking is tussen
jeugdzorg, onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse opvang.
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24.Het college doet onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitbreiden van het
jeugdsportfonds met een jeugdcultuudonds.

Algemene baten en lasten
25.Als zoekrichting voor het sluitend krijgen van de begroting 2015 gaat het
college uit van een combinatie van verhoging van inkomsten en verminderen
van uitgaven. Bij de verhoging van de inkomsten wordt deOZB alleen met
het inflatiepercentage CPB en compensatie waardedaling gecorrigeerd.

26,Het college onderzoekt de mogelijkheden voor een transparanter systeem
voor de bepaling van de WOZ-waarden,

Bestuur en publieke diensten
27.Het college richt zich op vermindering van regeldruk, waarbij aandacht is
voor een vlotte doorlooptijd van vergunningen, alles- in- één- vergunningen
en automatische vergunningverlening.

28.In het fusieproces zet het college in op het gebruik van bestaande
accommodaties en locaties en niet te kiezen voor nieuwbouw ten behoeve
van de huisvesting van de gemeentelijke diensten.

Slotbepaling:
Geldende visie- en beleidsnota's blijven onverminderd van kracht voor zover ze
niet in tegenspraak zijn met dit Beleidsakkoord, totdat de raad anders beslist.
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3. Samenstelling college & Poftefeuilleverdeling
Ondeftekende partijen komen de volgende samenstelling van het college overeen
Het college zal bestaan uit de burgemeester en drie wethouders
VVD, D66 en CDA leveren elk één wethouder (0,8 FTE).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1t locoburgemeester;
Economische zaken;
Werk en inkomen;
Zorg en welzijn;
Passend onderwijs;

Jeugdbeleid;

Sociaal-cultureelwerk;
Bibliotheek;
Subsidies;
Stadspromotie, toerisme en recreatie'
Vestingwerken.

D66 (Marcel

.
.
.
.
.

Adriani)

Focus: Fusie

2" locoburgemeester;
Financiën (inclusief grondexploitaties);
Fusie;

Dienstverlen ing;

.
.

Bedrijfsvoering (inclusief P&O, Juridische zaken, Communicatie, informatie, ICT en
h uisvesting);
Milieu;
Onderwijs en Kinderopvang;

.
.
.
.
¡
.
.
.

3" locoburgemeester;
Ruimtelijkeordening;
Volkshuisvesting (inclusief woningbouwprogramma);
Monumenten;
Inrichting en beheer openbare ruimte;
Wijkgericht werken;
Mobiliteit (verkeer, vervoer en parkeren);
Cultuur en sport.
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Burqemeester (Jovce Svlvester)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Intergemeentel¡jke samenwerking en bestuurlijke organisatie;
Fusie (externe woordvoering en interbestuurlijke contacten);
Openbare orde en veiligheid;
Integralehandhaving;
Huiselijk geweld;
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
Algemeen juridische zaken, voor zover het de wettelijke taak van de
burgemeester betreft;
Representatie;
Stedenband Uhersky Brod.
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4. Ondertekening van het Coalitieakkoord
Naarden

t7 april2OI4

Nam
de fractie VVD,
Jelmer Kruyt

de fractie D66,
Olaf Vroom

D66

me
de fractie CDA,
Herman de Hollander

CDA
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