Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Naarden,
gehouden in het stadhuis op woensdag 24 juni 2015

Aanwezig

:

R.B.F. Niehe, R.G. de Haas, J.J. Kruijt, mevrouw
E.W.H.M. Millin-Snellenberg, J.G. ten Wolde (VVD)
O.W.E. Vroom, mevrouw G.M. Schermer, M.T. Fambach,
J.G.L. de Haan (D66), H.J. de Hollander, F.P.M. Eijpe,
G.P.M. Bartelet (CDA), D.J. Bartelink, mevrouw M.B. van
Rooijen, P.J Straver (GroenLinks), L.H. Voskuil, (PvdA)

Afwezig

:

mevrouw R.P. Bekkema

Voorzitter

:

Mevrouw J.J. Sylvester

Griffier

:

Mevrouw M.G. Knibbe

Wethouders

:

Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok, Mevrouw M.
Sanderse, M.J. Adriani

Secretaris

:

Mevrouw H. Molenbrugge

Verslag

:

Mevrouw M. Duller, Bureau ARTEP

1a
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Bekkema.
Mevrouw Schermer zegt dat agendapunt 3h, Vaststellen subnota Sociaal Domein,
van de besluitvormende raad kan omdat in de commissie Sociaal Domein besloten
is dat deze nota’s in september opnieuw besproken zullen worden.
De heer Voskuil stelt voor de agendapunten 2d, Vaststellen Bestuursrapportage
mei 2015, 2f, Vaststellen verordening Winkeltijden Naarden en 2g, Vaststellen
zienswijze conceptbegroting 2016 Regio Gooi en Vechtstreek, naar de
besluitvormende raad over te brengen.
De voorzitter constateert dat de raad hier niet mee akkoord gaat, de
agendapunten blijven in de meningsvormende raad.
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De heer De Hollander vraagt of agendapunt 3d, Vaststellen begroting en jaarrekening Regionaal
Bureau Leerlingzaken, naar de meningsvormende raad mag.
De voorzitter voegt het toe aan de meningsvormende raad als agendapunt 2i. De agenda wordt
met deze wijzigingen vastgesteld.
2.

Meningsvormende raad

2a.
Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Stork-locatie (RV15.026)
De heer Eijpe zegt dat tijdens de voorronde is gebleken dat partijen grotendeels tevreden zijn met
het plan. Het CDA is zeer tevreden over de kwaliteit van de stukken en de snelheid van de
afwerking.
De heer Niehe zegt dat de voorronde voor de VVD een belangrijk moment is geweest. Hierbij waren
alle belanghebbende partijen aanwezig, De Godelindeschool, De Alliantie en de Vereniging Mooi
Rembrandt, en werd duidelijk dat deze tevreden waren. De Vereniging Mooi Rembrandt had de wens
invloed uit te oefenen op de groenstroken langs het water maar het was niet meer mogelijk om de
zienswijze op te nemen in het bestemmingsplan. Hiervoor is een oplossing voorgelegd maar de VVD
is van mening dat hetgeen hier in staat te ver gaat.
De Alliantie heeft al een hand toegestoken voor overleg over de inrichting van het groen. De VVD
geeft een pluim aan alle participanten van het proces en is zeer tevreden over het plan.
Mevrouw Van Rooijen zegt dat GroenLinks waardering heeft voor de wijze waarop de gemeente het
participatieproces vorm heeft gegeven. GroenLinks is content met de Kiss & Ride strook en het
beperkte aantal parkeerplaatsen en spreekt de hoop uit dat hierdoor het autogebruik wordt
ontmoedigd en er minder verkeersoverlast in de wijk is.
GroenLinks zal instemmen met het raadsvoorstel maar betreurt het wel dat is afgeweken van het
plan voor sociale woningbouw omdat een aantal omwonenden hier bezwaar tegen gemaakt heeft. In
Naarden is grote behoefte aan betaalbare woningen, het argument dat bewoners die nu in
goedkopere woningen wonen zo kunnen doorstromen naar de dure woningen op de Stork-locatie
vindt GroenLinks niet overtuigend. Bij het oorspronkelijke plan uit 2012 zou de verkoop van de
grond bij het realiseren van sociale woningbouw meer geld hebben opgeleverd dan nu het geval is
en dit had aangewend kunnen worden voor voorzieningen waar meer inwoners van kunnen
profiteren.
De heer Fambach bedankt namens D66 de Vereniging Mooi Rembrandt voor deelname aan het
participatieproces. De fractie van D66 staat achter het voorstel en complimenteert de huidige en de
toenmalige portefeuillehouder uit de vorige raadsperiode evenals de ambtelijke organisatie met het
bereiken van dit resultaat.
De heer Voskuil zegt dat de PvdA niet zal instemmen met het plan, men heeft nog veel wensen en
grote bedenkingen. De door de raad gestelde kaders voor dit plan zijn door het vorige college buiten
beschouwing gelaten en hiermee heeft plan een wending genomen die voor de PvdA onbegrijpelijk
is. De PvdA constateert dat er brede consensus is dat Naarden sociale huur- en betaalbare
middensegment woningen nodig heeft maar dat een besluit hierover nooit wordt genomen. Juist
gezien de deelname van een grote woningcorporatie aan dit project had de PvdA verwacht dat dit
hier wel zou gebeuren. Ook het situeren van twee scholen in een woonwijk, ver gelegen van
bijvoorbeeld sportvoorzieningen, vindt de PvdA vragen om problemen. Het raadsvoorstel zal niet
worden gesteund.
Wethouder Sanderse dankt de raad voor de complimenten en zegt dat de Alliantie in gesprek zal
gaan met de Vereniging Mooi Rembrandt over de invulling van de groenstrook.
2b.
Kredietvotering Verkeersmaatregelen Oranje Nassaupark Noord (RV15.024)
De heer Straver zegt dat GroenLinks van het Buurtplatform heeft vernomen dat zij het
raadsvoorstel graag door laten gaan omdat het een verbetering is en in de buurt komt van de
gewenste eindsituatie. Hierin zijn alle wegen 30-km zones en is de politie bereid dit te handhaven.
GroenLinks betreurt het dat de 30-km zone met de voorgestelde aanpassing van wegen niet
gerealiseerd wordt. Aan de wethouder wordt gevraagd of de mogelijkheid wordt opengehouden dit in
de toekomst alsnog zo in te richten. GroenLinks komt graag tegemoet aan de wensen van de
wijkbewoners als dit het algemeen belang dient, in dit geval de verkeersveiligheid.
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De heer Fambach zegt dat D66 blij is met de plannen en complimenteert de portefeuillehouder en
de ambtelijke staf.
De heer Voskuil benadrukt dat de PvdA verbetering van de verkeersveiligheid altijd steunt, om die
reden heeft men bij de vaststelling van het Verkeerscirculatieplan een aantal prioriteiten aangegeven
waaronder dit gebied. Om het echt veilig te gaan maken was een veelomvattend plan nodig dat
financieel niet haalbaar bleek. De PvdA vraagt of het plan dat nu voorligt de veiligheid voldoende
verbetert.
De heer Kruijt zegt dat dit plan een verbetering van de verkeersveiligheid is en de hoogst haalbare
oplossing waar de buurt tevreden mee is. De VVD vindt het van groot belang dat goed zichtbaar
gemaakt wordt dat het een 30-km zone is en roept op de plek van de 30-km borden te
heroverwegen, zodanig dat deze prominent zichtbaar zijn.
De heer De Hollander vraagt aan de wethouder of er veilige oversteekplaatsen voorzien zijn bij De
Witte Kerk en De Veste. Het CDA spreekt de hoop uit dat de koppeling met de rotonde ook
meegenomen zal worden.
Wethouder Sanderse antwoordt dat een deel van het pakket met maatregelen uit het
Verkeersstructuurplan uitgevoerd kan worden met het bedrag dat gevoteerd wordt. Met het
buurtplatform is overlegd over de te maken keuzes en deze worden gesteund door de
buurtbewoners. De wethouder zegt dat de mogelijkheid bestaat dat bij de aanbestedingsproces
financiële ruimte ontstaat voor meer maatregelen maar dat is nu niet aan de orde. Met de nieuwe
inrichting ontstaat meer het gevoel dat de maximum snelheid 30 km/h is, deze snelheid geldt nu ook
al maar niemand houdt zich hier aan omdat de inrichting van de weg zich er niet toe leent.
De heer Voskuil vraagt of het huidige plan niet slechts schijnzekerheid biedt en voldoende zinvol is.
Wethouder Sanderse antwoordt dat deze vraag ook besproken is met het buurtplatform en de
verkeersdeskundige en er is geconcludeerd dat het pakket zeker bijdraagt aan een zinvolle invulling
van een 30-km zone. Het voorstel van de VVD om de zichtbaarheid van de borden te vergroten zal
de wethouder nog meenemen. Veilige oversteekplaatsen zoals zebrapaden horen niet thuis in 30-km
zones omdat deze zones van zichzelf al veilig genoeg zijn.
De heer Voskuil vraagt of financiële ruimte die voortkomt uit de aanbesteding zal leiden tot een
nieuw plan of zoveel mogelijk besteed gaat worden aan het oorspronkelijke plan zodat dit zo dicht
mogelijk benaderd gaat worden.
Wethouder Van Meerten-Kok voegt zich om 20:38 uur bij de vergadering.
De heer Straver vraagt of de wethouder de mogelijkheid open houdt om het gebied op termijn
alsnog volledig als 30-km zone in te richten.
Wethouder Sanderse antwoordt dat het krediet nu door de raad gevoteerd wordt, de uitvoering van
het ontwerp ligt bij het college. Indien binnen het krediet mogelijkheden zijn om meer uit te voeren
kan het college dat meenemen. De openstaande punten uit het verkeersstructuurplan blijven op de
lijst staan en kunnen door de raad opnieuw worden opgepakt.
De heer Voskuil roept de wethouder op om zeker bij de raad terug te komen voor aanvullend
krediet indien blijkt dat met het aanbestedingsvoordeel net niet het volledige pakket kan worden
uitgevoerd.
Wethouder Sanderse zegt toe dit te zullen doen.
2c.
Vaststellen jaarrekening 2014 (RV15.013)
De heer Bartelink zegt dat GroenLinks instemt met de programma verantwoording maar wil een
wijziging aanbrengen in de verdeling van het resultaat. In navolging van Hilversum, Laren en
mogelijk ook Bussum wil GroenLinks het Goois Natuurreservaat een steun in de rug geven via een
eenmalige bijdrage van € 1,00 per persoon om zo de reserve van het GNR te versterken. GroenLinks
dient mede namens de PvdA een amendement in.
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Amendement Incidentele financiële steun voor het Goois Natuurreservaat V02
Raadsvergadering:
24 juni 2015
Agendapunt:
2c Vaststellen jaarrekening 2014 (RV15.013)
De raad van de gemeente Naarden, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, gelezen hebbend het
raadsvoorstel RV 15.013
Overwegende:

dat het Goois Natuurreservaat (GNR) in de huidige omvang is ontstaan door jarenlange
aankoop van natuurgebieden. Een aanzienlijk deel van het oppervlak, zo'n 55% van de
huidige circa 2.800 hectare, kwam al in 1933 in handen van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat, een jaar eerder opgericht om het natuurschoon van het Gooi, ten eeuwigen
dage, in stand te houden.

dat de identiteit van de gemeente Naarden sterk verbonden is met de natuur in de Gooi en
Vechtstreek.

dat de gemeente Naarden gezamenlijk met andere deelnemende Gooise gemeenten, de
gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland een overeenkomst hebben voor de
dekking van de exploitatiekosten van het Goois Natuurreservaat (GNR);

dat de bijdrage aan het GNR van de gemeente Amsterdam mogelijk komt te vervallen;

dat de Gooise natuur van onschatbare waarde is voor de vrijwilligers, voor de inwoners van
Naarden én van de regio;

dat het GNR een zeer belangrijke rol speelt bij het in stand houden van een aanzienlijk deel
van deze natuur;

dat het GNR een kleine, daadkrachtige efficiënte organisatie is die met beperkte middelen
haar activiteiten verricht;

dat de jaarstukken 2014 van het GNR aantonen dat de financiële positie van het GNR nu al
kwetsbaar is;

dat met het mogelijke uittreden van participant Amsterdam de financiële zorgen alleen maar
zullen toenemen.
Voorts overwegende:







dat de heer Winsemius in zijn rapport 'Gebed zonder end? - een toekomstbestendig Goois
Natuurreservaat' stelt dat de Gooise gemeenten al jaren voor een dubbeltje op de eerste
rang zitten als het gaat om hun bijdrage aan het Goois Natuurreservaat en pleit voor
verhoging van de bijdrage in combinatie met andere maatregelen;
het van symbolische waarde is om aan deze oproep voor een hogere bijdrage snel opvolging
te geven;
dat de andere gemeenten in de regio die deel uitmaken van het GNR al hebben besloten
(Hilversum en Laren) of nog overwegen (Bussum) om eveneens incidenteel 1 euro per
inwoner extra bij te dragen aan de reserves van het GNR en daarmee bij te dragen aan het
veiligstellen van de toekomst van het GNR;
Deze gemeenten daaraan de voorwaarde hebben verbonden dat andere gemeenten dit
initiatief overnemen.

Voorts overwegende

dat er een foutieve verwijzing in beslispunt 2 van het voorliggende raadsbesluit is
opgenomen (tabel 7 moet zijn tabel 9)
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Besluit:
1. In beslispunt 2 “Tabel 7” te wijzigen in “Tabel 9”
2. De volgende cursieve tekst toe te voegen aan het beslispunt 2.2:
Met dien verstande dat de raad van Naarden besluit om in deze verdeling op te nemen een
incidentele extra bijdrage aan het Goois Natuur Reservaat (GNR) van Euro 17.228 (1 euro
per inwoner van Naarden) en deze bijdrage in mindering te brengen op de voorgestelde
dotatie aan de algemene reserve
en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de fractie van GroenLinks.
De heer De Haas spreekt dank uit aan allen die betrokken zijn geweest bij het realiseren van de
jaarstukken. De VVD spreekt zorg uit over de bestuurlijke controle van alle decentralisaties en
adviseert deze zorg in te brengen in de nieuwe gemeente Gooise Meren. De jaarstukken van
verbonden partijen zijn nog niet allemaal beschikbaar en deze zijn noodzakelijk voor de volledigheid
van de jaarstukken van de gemeente. Zodra de ontbrekende stukken beschikbaar zijn en effect
blijken te hebben op de jaarstukken van de gemeente verneemt de VVD dit graag zo spoedig
mogelijk.
In het verslag staat dat het GNR zich beraad op vervolgstappen inzake de uittreding van
Amsterdam, de VVD vraagt aan de wethouder wat hiermee wordt bedoeld.
In januari is een heffing ingevoerd op het verbranden van afval, in de regio Naarden betreft dit een
bedrag van 700.000 Euro. Gesteld wordt dat de rekening bij de contractant dient te blijven. De VVD
is van mening dat dit een onvoorziene wijziging van de contractvoorwaarden inhoudt hetgeen bij wet
is geregeld dat het een ontbindende voorwaarde is in het contract. De constatering dat de regio de
rekening van 700.000 Euro bij de contractant kan deponeren acht de VVD tegen genoemde
juridische achtergrond illusionair. Aan het college wordt hierover opheldering gevraagd. De VVD
vindt het amendement van GroenLinks prematuur.
De heer De Haan zegt dat D66 positief is over de jaarrekening maar er zijn nog wel zorgen. De
schuldenlast is in 2014 binnen de perken gebleven maar de nieuwe raad zal de taakstellingen met
realiteitszin moeten aanpakken. De verplichtingen administratie is al jaren een lastig punt en D66
spreekt de hoop uit dat dit in Gooise Meren beter wordt aangepakt. Door de accountant zijn
opmerkingen gemaakt over het Sociaal Domein, aan de wethouder wordt gevraagd of er al meer
bekend is over de resultaten van dit jaar.
D66 vraagt het college bij de verbonden partijen te letten op de nieuwe Coöperatie Gastvrije
Randmeren die in zeer korte tijd een balanstotaal van 20 miljoen Euro heeft opgebouwd, dit is
mogelijk door de overname van taken van het recreatieschap. D66 vraagt of de belangen van
Naarden voldoende geborgd zijn, heeft Naarden genoeg invloed op het resultaat en is het resultaat
voldoende. Er bereiken D66 nog steeds klachten van watersporters die last hebben van Fonteinkruid
ondanks het feit dat dit gemaaid is.
In het accountantsverslag wordt vermeld dat de OZB op het niveau van Bussum zal blijven, D66
vindt dit prematuur en slordig.
De heer Voskuil spreekt dank uit voor de jaarstukken, de PvdA deelt de opmerkingen van D66 met
betrekking tot verbonden partijen. De PvdA merkt op dat uit de jaarrekening de indruk kan ontstaan
dat het een topjaar voor de gemeente is geweest met een positief resultaat van bijna 7 miljoen
Euro. Als hier de incidentele meevallers zoals onder meer het Naarderbos, uit gehaald worden komt
het resultaat uit op een verlies van 300.000 Euro.
De heer Bartelet vraagt naast de al eerder genoemde opmerkingen over verbonden partijen ook
aandacht voor het strakker sturen van het inkoopproces en daarmee samenhangend het
aanbesteden van grote trajecten. Het CDA denkt hierbij onder meer aan fusie, budgetcontrole ook in
het kader van de nieuwe huisvesting van de gemeente.
Wethouder Adriani bevestigt de opmerking van de PvdA dat het resultaat geflatteerd wordt door
incidentele resultaten. In de decentralisaties gaat veel geld om, met de leden van de fusieraad is
afgesproken dat vier maal per jaar vanuit het sociaal domein met een peilnota verslag gelegd wordt,
het eerste verslag is al besproken. De zorg over de punten zoals de schuldenlast en de
verplichtingen administratie deelt de wethouder en dit heeft de volle aandacht.
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Het uittreden van Amsterdam uit het GNR is nog onder de rechter, het GNR bekijkt hoe de
organisatie robuuster neergezet kan worden en aansluiting gevonden kan worden bij andere
organisaties. De maatschappelijke aandacht die hiermee gepaard gaat heeft geleid tot het verhogen
van de bijdrage aan het GNR. In Hilversum en Laren zijn de extra uitgaven ten behoeve van het GNR
structureel ingeboekt, het amendement van GroenLinks en de PvdA betreft een incidentele bijdrage.
Wethouder Adriani is van mening dat dit een hele goede manier is om hiermee om te gaan omdat
het een duidelijk signaal is dat Naarden achter het GNR staat en het groen dat de regio kenmerkt wil
behouden.
Wethouder Sanderse zegt dat de bijdrage van Naarden aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren
heel zinvol is, de problematiek van bijvoorbeeld Blauwalg kan in samenwerking met anderen het
beste opgepakt worden.
2d.
Vaststellen Bestuursrapportage mei 2015 (RV15.032)
De heer Bartelet zegt dat het CDA afdoende antwoord heeft ontvangen op schriftelijk gestelde
vragen. Uit de vele gestelde vragen concludeert het CDA dat het niet eenvoudig is een dergelijke
rapportage begrijpelijk te maken. De rapportage heeft de peildatum 16 april, het CDA merkt op dat
een datum aan het einde van de maand of het kwartaal meer duidelijkheid kan geven.
De heer Bartelink spreekt dank uit voor de compacte rapportage. Hieruit blijkt dat Naarden met
een structureel nadeel van 520.000 Euro boekhoudkundig niet schoon door de poort gaat. Een
bedrag van 70.000 Euro heeft betrekking op klein onderhoud aan wegen. Op 23 april heeft de
provincie aangekondigd kritisch te gaan kijken naar de kwaliteit van de paragraaf Onderhoud
Kapitaalgoederen in de begroting, hierbij zal kritisch gekeken worden naar de benodigde reservering
van middelen voor de uitvoering van regulier klein en groot onderhoud. Als gevolg hiervan voert het
college een correctie door waarbij structureel 70.000 Euro per jaar extra gereserveerd wordt voor
onderhoud aan wegen. Kennelijk had GroenLinks toch een punt bij de aanname dat voor het
onderhoud van wegen iets te optimistisch was begroot. GroenLinks zal instemmen met de
voorgestelde beslispunten.
De heer De Haas zegt dat het lijkt of de Algemene Reserve is toegenomen door toevoeging van de
netto opbrengst van Gebouw Grondgebied. De VVD wijst er echter op dat deze opbrengst
grotendeels al is uitgegeven aan de kosten inzake het flexwerken.
De VVD zal instemmen met de rapportage.
De heer De Haan is blij met het korte en bondige karakter van de rapportage. Het baart D66 zorgen
dat een incidentele meevaller gebruikt wordt om een structurele tegenvaller te dekken. Aan de
wethouder wordt gevraagd naar de effectiviteit van de nieuwe aanpak inzake ombuiging van het
buigbudget. De kosten van de statushouders van de gemeente zijn bekend, D66 vraagt wat de
verwachtingen voor de toekomst zijn over deze kosten.
Wethouder Adriani antwoordt dat hij ook van mening is dat rapportages per einde maand of
kwartaal dienen te worden afgesloten. Dit zal worden doorgegeven aan Gooise Meren. De vragen
van de VVD over de Algemene Reserve zullen schriftelijk worden beantwoord.
In het kader van bestuursrapportage is het logisch dat de incidentele dekking voor het lopende jaar
aangegeven wordt en de structurele dekking in de begroting wordt meegenomen. Voor de vraag
over het buigbudget verwijst de wethouder naar de verslaglegging in de peilrapportages. Het is de
ambitie van het college om in meerjarenperspectief ook op het gebied van inkomensvoorziening naar
een sluitend evenwichtig geheel te gaan.
De heer Bartelet vraagt hoe de rapportages van de verschillende gemeentes in een begroting
worden samengevoegd als de data verschillend zijn.
Wethouder Adriani antwoordt dat dit voor de begroting geen probleem hoeft te zijn, er wordt
voortgewerkt van begroting naar begroting en deze is voor 2015 in alle gemeentes vastgesteld.
De heer Voskuil zegt dat de naamswijziging van de rapportage er toe kan leiden dat het minder
goed vindbaar is in de archieven.
Wethouder Adriani antwoordt dat er geen bezwaar is om de oude naam te blijven hanteren, de
naam is gewijzigd omdat het aantal tussentijdse verslagleggingen verminderd is en daarmee ook de
periodes gewijzigd zijn. Het mag over dit jaar gearchiveerd worden onder de naam
Voortgangsverslag.
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2e.
Instemmen met de passantenhaven Naarden buiten de Vesting (RV15.028)
De heer Kruijt vindt dat er een goed participatieplan ligt voor de passantenhaven. De
oorspronkelijke lijst met belanghebbenden was kort en in samenspraak met de wethouder zal
gekeken worden wie hier nog aan toegevoegd kunnen worden. De VVD adviseert crowdsourcing op
te nemen in de planning en samenwerking te zoeken met de toekomstige Historische Haven.
Het voorliggende voorstel gaat primair over het participatieplan maar de VVD constateert dat ook
een beslissing wordt genomen over de keuze voor een kleine variant. Deze variant is niet goed
onderbouwd in het voorstel, de VVD wil hier pas na het participatieproces over besluiten en dient
een amendement in.
De raad van Naarden, in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2015;
Gelezen hebbende het raadsvoorstel RV15.028 ("Instemmen met het participatieplan en de kosten
om tot een visie op de passantenhaven te komen");
Overwegende dat:
Dit raadsvoorstel primair ziet op het vaststellen van een participatieplan en bijbehorend
participatieniveau;
Er duidelijke kaders moeten zijn waar binnen belanghebbenden kunnen participeren;
Voorstellen aan de raad eenduidig en goed onderbouwd dienen te zijn;
Voorts overwegende dat:
In het voorliggende raadsvoorstel zijdelings wordt besloten dat 'de kleine variant van de
passantenhaven als basis dient';
Deze keuze onvoldoende onderbouwd wordt en niet thuis hoort in een raadsvoorstel voor
een participatieplan;
In het voorstel bovendien wordt aangegeven dat er gedurende het traject andere inzichten
kunnen ontstaan over de omvang van de passantenhaven, waardoor niet helder is welke
kaders van toepassing zijn en er verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan;
De raad op een later moment voorzien kan worden van een raadsvoorstel waarin de omvang
het de passantenhaven wordt geduid;
BESLUIT:
Uit het beslispunt de volgende zinsnede te schrappen:
"Waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis dient"
en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de fractie van VVD en PvdA.
De heer Voskuil benadrukt dat participatie niet het sluitstuk is in het voorstel. De PvdA stelt dat de
lijst met participanten niet limitatief is en adviseert de Jachthaven Naarderbos en de gemeente
Muiden hier aan toe te voegen. Muiden heeft zeer veel ervaring met nautisch toerisme en Naarden
kan gebruik maken van de daarmee samenhangende expertise. De PvdA vindt dat het
participatieniveau adviseren een te veilige keuze is en geeft de voorkeur aan een hoger niveau zoals
coproductie. Hiervoor dient de PvdA een amendement in.
Betreft: RV15.028, “Instemmen met het participatieplan en de kosten om tot een visie op de
passantenhaven te komen”
De gemeenteraad van Naarden, op 24 juni 2015 in vergadering bijeen,
overwegende
1. dat de raad van Naarden actieve betrokkenheid van haar inwoners hoog in het vaandel heeft
staan;
2. dat om de betrokkenheid niet alleen te vergroten, maar ook te borgen als vast onderdeel
van de Naardense beleidsvorming er een Kadernota Burgerparticipatie is opgesteld;
3. dat deze nota i.a. een aantal niveaus van burgerparticipatie omschrijft, volgens het model
van de Participatieladder;
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voorts overwegende
4. dat in RV15.028 een participatieplan wordt voorgesteld dat ziet op het opstellen van een
visie op de passantenhaven;
5. dat in dit participatieplan wordt uitgegaan van het participatieniveau ‘Adviseren’
6. dat in de Naardense samenleving diverse partijen zijn met veel expertise op het gebied van
toerisme, recreatie, watersport, passantenhavens en andere zaken die niet vanzelfsprekend
behoren tot het expertise pallet van de gemeente;
7. dat deze verschillende expertises nog beter tot hun recht komen als er sprake is van een
hoger participatie niveau;
8. dat er geen wettelijke kaders, formeel beleidsmatige- of dwingende redenen van algemeen
belang zijn om de eventuele totstandkoming van een passantenhaven onder strikte regie
van de gemeente te houden;
tot slot overwegende
9. dat het verhogen van het participatieniveau niet alleen recht doet aan de expertise in onze
samenleving, maar ook aan het vertrouwen dat wij in onze inwoners hebben om te komen
tot oplossingen die passend zijn voor Naarden, draagvlak vinden onder de bevolking en
kansen bieden aan ondernemers;
besluit
- de eerste zin in het beslispunt als volgt te wijzigen:
In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de passantenhaven te komen
met dien verstande dat het participatieniveau verhoogd wordt naar ‘Coproductie’ conform de
Kadernota Burgerparticipatie Naarden,
en gaat over tot de orde van de vergadering.
De PvdA denkt dat door het inzetten van de aanwezige expertise in de samenleving een mooier plan
ontwikkeld kan worden dan er nu ligt. Indien er sprake is van cofinanciering houdt dit niet in dat de
ontwikkeling van een plan goedkoper wordt, er blijft altijd sprake van gemeenschapsgeld. De PvdA
roept op hier altijd zorgzaam mee om te blijven gaan.
Mevrouw Van Rooijen vraagt waarom de wethouder van mening is dat een werkgroep het meest
geëigende middel is voor het project. Uit ervaring elders in het land blijkt dat een werkgroep goed
werkt indien er sprake is van een homogene samenstelling is met gelijkgestemde doelstellingen of
als de doelstelling van de werkgroep primair specifieke expertise is. Bij dit project is dit niet het
geval. Er is sprake van een groot aantal participanten die zowel een lokaal als regionaal belang
dienen. Bij de visieontwikkeling is sprake van zowel overeenkomstige als tegengestelde belangen.
De werkgroep die een afspiegeling is van al die belangen wordt voor de Passantenhaven wel erg
groot en op dit moment zijn de belanghebbenden nog niet in kaart gebracht. Indien voor een kleine
werkgroep wordt gekozen zullen belangen moeten worden behartigd namens niet-werkgroep leden
en dit zal voor het onderhavige geval lastig zijn.
GroenLinks pleit voor een breder scala aan participatiemiddelen, afgestemd op verschillende
participanten. GroenLinks dient samen met de PvdA een amendement in.
Amendement Participatieplan met breder scala aan participatiemiddelen
Overwegende:

dat de uitbreiding van de aanwezige havenkom en sloop van een bedrijfspand kan leiden tot
een ruimte die zich leent voor een recreatieve toeristische functie in de vorm van een
passantenhaven;

dat er behoefte is aan een document waarin een gedragen visie op het plangebied wordt
verbeeld;

dat de gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde en cultuurhistorische waarden
van het plangebied ingrediënten zijn voor de beoogde visie;
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dat de passantenhaven deel uitmaakt van het project Naarden buiten de Vesting dat zowel
een divers regionaal als lokaal belang heeft en dientengevolge een groot aantal actoren en
belanghebbenden (personen en groepen) kent;

voorts overwegende dat in het raadsvoorstel

een voorlopige opsomming van stakeholders en belanghebbenden wordt gegeven;

het verenigen van stakeholders en belanghebbenden in ‘een werkgroep’ zonder
argumentatie als enig participatiemiddel wordt genoemd
besluit
het beslispunt als volgt aan te passen (waarbij de gewijzigde tekst vetgedrukt is):
1. In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de passantenhaven te komen
en het daarin genoemde participatieniveau, waarbij de kleine variant van de
passantenhaven als basis dient.
2. Een breder scala aan participatiemiddelen passend bij het participatieniveau
‘adviseren’ aan te wenden, zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomst(en) en
expertmeeting(s), teneinde de participanten die uiteenlopende belangen
hebben en over verschillende expertise beschikken goed tot hun recht te laten
komen en optimaal effect te behalen uit het participatietraject
3. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ad € 30.000,-- te onttrekken uit de Algemene
Reserve
en gaat over tot de orde van de vergadering. Ingediend door GroenLinks en PvdA.
De heer De Hollander zegt dat het CDA content is met het voorstel. Het CDA wil graag meer
informatie over het bedrag dat voorgesteld wordt voor het participatieplan. De communicatie naar
buiten moet breder worden zodat duidelijk is dat het niet alleen om een botenhaven gaat.
De heer Fambach vindt dat de raad goed voorgelicht is over de mogelijkheden en spreekt dank uit
aan de portefeuillehouder en beleidsmedewerkers. D66 was blij met de kleine variant maar wil de
ingediende amendementen hierover nog beoordelen. Met het gewenste participatieniveau zijn bij de
Amersfoortsestraatweg goede ervaringen opgedaan, D66 ziet voor de passantenhaven uit naar de te
organiseren bewonersavonden.
Wethouder Sanderse antwoordt dat het college en de stuurgroep ingestemd hebben met een kleine
passantenhaven, als uit het participatieproces blijkt dat hierover andere inzichten zijn dan zal dit aan
de stuurgroep voorgelegd worden. Het huidige plan is geënt op het eerder doorlopen proces aan de
Amersfoortsestraatweg. Hier is een klankbordgroep die de gemeente helpt om bepaalde adviezen te
duiden en fysieke bijeenkomsten voor te bereiden die een veel groter bereik hebben dan alleen de
werkgroep. Bij de Amersfoortsestraatweg is ook voor het participatieniveau adviseren gekozen maar
bepaalde stappen zijn ook op een hoger niveau ingezet. Coproductie is in het geval van de
Passantenhaven niet geschikt. Dit gaat uit van overeenstemming tussen alle betrokken partners
maar de gemeente is niet eindverantwoordelijk, er zijn nog andere convenantpartners en dat maakt
coproductie lastig.
De heer Voskuil zegt dat de convenants partners voor de PvdA een integraal onderdeel van het
participatieproces zouden moeten zijn.
Wethouder Sanderse antwoordt dat er dan twee processen door elkaar gaan lopen omdat de
convenants partners ook achterbannen hebben waaraan zij verantwoording moeten afleggen.
Crowdsourcing zal afhankelijk van hoe het speelveld er uit gaat zien ingezet gaan worden. De
wethouder kijkt uit naar samenwerking met de Historische Haven.
Het amendement van GroenLinks wordt gesteund door de wethouder.
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De heer Kruijt wijst er op dat ook nu al een breed scala participatiemiddelen beschikbaar is in de
vorm van bijeenkomsten, een werkgroep en crowdsourcing. Als het amendement wordt aangenomen
worden hier nog meer middelen aan toegevoegd en de VVD plaatst vraagtekens bij de wenselijkheid
daarvan.
De heer Voskuil stelt voor het over te laten aan de opkomst van participanten. Wanneer er
meerdere partijen zijn kan de ene optie beter zijn dan de andere. De strekking van het amendement
is dat de vorm de inhoud volgt.
De heer Kruijt is van mening dat er een verschil is tussen een breed assortiment en een breder
assortiment maar wil niet uitsluiten dat gedurende het proces een andere werkvorm ingezet wordt
als blijkt dat die meer geschikt is.
Wethouder Sanderse zegt dat het voor de raad lastig is om nu al te beoordelen welke middelen
ingezet moeten worden. Dit zal in de loop van het proces duidelijker worden en ook afhankelijk zijn
van de deelnemers.
Het amendement Coproductie van de PvdA ontraadt de wethouder. Het amendement dat door de
VVD en PvdA samen wordt ingediend wordt omarmd.
Tweede termijn
De heer Kruijt vindt dat het niveau adviseren en coproductie erg dicht bij elkaar liggen. Bij
coproductie moeten de kaders heel helder zijn en dat is hier niet het geval, de VVD zal dit
amendement niet steunen.
2f.
Vaststellen verordening Winkeltijden Naarden 2015 (RV15.033)
De heer Vroom zegt dat D66 verheugd is over de uitkomst van een proef die nu ook navolging vindt
in Bussum. Tijdens de voorronde is vernomen dat de winkeliers die hier gebruik van maken er
tevreden over zijn en het heeft ook geleid tot hogere bezoekersaantallen.
Mevrouw Millin is blij dat de uitkomsten van het onderzoek goed zijn. De zondagsrust wordt niet
verstoord en omwonenden hebben nagenoeg geen last.
De heer Bartelink zegt dat GroenLinks geen voorstander is van een maatschappij met ongebreideld
consumentisme maar hecht ook aan de vrijheid van ondernemers. GroenLinks zal instemmen met
het voorstellen waarbij doorslaggevend is dat er weinig tegengeluiden te horen zijn van
tegenstanders.
De heer Bartelet is voorstander van de zondagsopenstelling maar het CDA vraagt of dit jaarlijks
geëvalueerd kan worden en ziet graag een verbod op laden en lossen op zondag.
Wethouder Van Meerten-Kok antwoordt blij te zijn met deze verordening dat een van de
speerpunten is uit het coalitieakkoord. Het college stemt in met de jaarlijkse evaluatie en dit zal ook
meegenomen worden naar de nieuwe gemeente. Laden en lossen gebeurt in Naarden inpandig en
valt niet onder deze verordening, dit is een verkeersbesluit. De wethouder zal monitoren of hier
overlast uit voortkomt, dit kan meegenomen worden in de evaluatie.
2g.
Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2016 Regio Gooi en Vechtstreek
(RV15.017)
De heer Vroom dient een amendement in over de Regionale Samenwerkings Agenda.
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De raad van Naarden, in vergadering bijeen op 24 juni 2015,
Gelet op het onderhavige raadsvoorstel,
Overwegende dat:

De raden van de in de regio deelnemende gemeenten een Regionale Samenwerkingsagenda
(RSA) gaan vaststellen,

Deze samenwerkingsagenda ook van invloed kan zijn op de begroting van de Regio Gooi en
Vechtstreek;
Van mening dat:

De RSA pas operationeel kan worden als de Regio het ook vertaalt naar concrete activiteiten;

de start van de implementatie van de RSA niet kan wachten tot het jaar 2017;

het daarom noodzakelijk is dat de begroting 2016 nog kan worden aangepast aan de RSA;
besluit

het volgende beslispunt toe te voegen:
“2.2. De portefeuillehouder op te dragen:
1. in het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi- en Vechtstreek het Dagelijks Bestuur te
verzoeken na vaststelling van de Regionale Samenwerkingsagenda:
de gevolgen van deze samenwerkingsagenda voor de begroting in kaart te brengen;
hierop zo nodig de begroting 2016 aan te passen;
de gewijzigde begroting opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraden van de in de
Regio deelnemende gemeenten;
2. een inspanning te leveren om hiervoor een meerderheid in het Algemeen Bestuur te
verwerven;
3. het resultaat van deze inspanning terug te melden aan de raad.”
en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de fractie van D66, GroenLinks, CDA en VVD.
De heer Ten Wolde merkt op dat het stuk met 136 pagina’s veel herhalingen bevat en moeilijk
leesbaar is, de VVD verzoekt het bestuur hier aandacht aan te besteden. In het stuk wordt een
opmerking gemaakt over de ontwikkeling in de begroting van het Economic Board om extra
aandacht te geven ten behoeve van een goed ondernemersklimaat. De VVD wil graag weten wat hier
precies de bedoeling van is. Dit geldt ook voor een revolving fund ten behoeve van
duurzaamheidsmaatregelen en energieopwekking. Diverse overheden in Nederland houden zich met
dit onderwerp bezig, de VVD wil graag weten welke maatregelen de regio op het oog heeft en met
welk potentieel rendement het beleid wordt ingezet.
De kostenontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg is gigantisch, dit neemt in de komende vier
jaar met 500.000 Euro per jaar toe. De VVD vraagt of het aanstellen van een Ombudsman zinvol is.
De heer Bartelink vraagt de portefeuillehouder om de kritiek van de raad over het zwak
ontwikkelde risicomanagement en de mogelijkheid haar controlerende taak uit te voeren met
betrekking tot de begroting in te brengen in de regio.
De heer De Hollander vraagt hoe het CV kapitaal dat de gemeenten bij de FAM in Wijster hebben
ondergebracht terug zal komen en hoe het in de begroting verwerkt gaat worden. In de begroting
wordt inhuur van personeel ondergebracht bij Personeelskosten, het CDA ziet graag dat dit in de
nieuwe begroting apart wordt vermeld.
De heer Voskuil verduidelijkt dat het ingediende amendement niet door de PvdA gesteund wordt
omdat het overbodig is. Wat er in staat is hoe het ook hoort te gaan namelijk er wordt gezamenlijk
nieuw beleid afgesproken, dit wordt ingepast in een begrotingswijziging en deze wordt voorgelegd
ter goedkeuring. De PvdA ziet de meerwaarde van het amendement niet.
De heer Vroom antwoordt dat het er vooral om gaat dit terug te zien in de begroting van 2016.
Wanneer niet aan het Dagelijks Bestuur van de Regio gevraagd wordt om dit jaar nog een keer terug
te komen met de begroting die nu voorligt gaat het pas in 2017 in en dat is te laat.
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De heer Voskuil zegt dat dit dan middels een begrotingswijziging kan plaatsvinden.
De heer Bartelink begrijpt dat er altijd een mogelijkheid is voor een begrotingswijziging maar met
het amendement wordt een belangrijk signaal gegeven dat veel waarde wordt gehecht aan de RSA
en deze impact moet hebben op de begroting.
Wethouder Van Meerten-Kok antwoordt dat deze discussie positief is opgepakt door de regio. De
wethouder adviseert positief over het amendement en neemt het mee om dit verder in het
portefeuillehouders overleg uit te werken. De opmerkingen van de heer Bartelink zijn al
doorgegeven aan de regio en men gaat hiermee aan het werk.
2h.
Regionale Samenwerkings Agenda (RSA)
De heer Fambach zegt samen met de heer Ten Wolde benoemd te zijn tot ambassadeur van de
Regio Gooi en Vechtstreek met de opdracht van alle raadsleden uit de regio informatie en
standpunten op te halen. De hoeveelheid input die hier uit is voortgekomen was overweldigend en is
door medewerkers van de regio in een rapport verwerkt. De heren Fambach en Ten Wolde hebben
tot hun teleurstelling moeten constateren dat de geleverde input slechts ten dele is verwerkt.
De heer Ten Wolde zegt dat het stuk een inventarisatie is van een bijeenkomst waarbij ongeveer
een kwart van de regionale raadsleden aanwezig was. In de hoofdstukken Gebundelde
Belangenbehartiging, Versterkte Regio en Een Efficiënte Bedrijfsvoering wordt aandacht gegeven aan
bestaande onderwerpen en centrale belangen waar de regio een belangrijke functie in kan
uitoefenen binnen de bestaande capaciteit. Deze taken hoeven derhalve niet altijd te leiden tot het
wijzigen van de begroting. De inventarisatie is niet volledig of limitatief, de raad kan hier nog
onderwerpen aan toevoegen voor de volgende vergadering eind augustus. De beslissing die
hedenavond wordt genomen is het duidelijker kijken naar de gezamenlijke taakstellingen en het
eventueel bijvoegen van tot nu toe gemiste onderwerpen.
De heer Bartelink complimenteert allen die zich hiervoor hebben ingezet en in het bijzonder de
ambassadeurs uit Naarden. GroenLinks herkent zich in de onderwerpen en vindt het belangrijk dat
de raden beter in positie komen.
GroenLinks vraagt wat bedoeld wordt met de zin: ”de ambitie die voor de regio wordt neergelegd:
energieneutraal in 2030 is een ambitie die (nog) niet wordt gedeeld maar wel al veel draagvlak
heeft”.
In de bespiegelingen van de portefeuillehouders wordt de suggestie gedaan om een aanvullende
bijdrage van 1 a 2 Euro per inwoner voor de opbouw en uitwerking van de RSA voor te stellen.
GroenLinks vindt het een verkeerd uitgangspunt als er nu al gevraagd wordt om extra geld.
Uit de reactie van de portefeuillehouders over het economisch beleid klinkt de behoefte door om
oude wijn in nieuwe zakken te doen. Er wordt gemeld dat zaken als vestigingsklimaat, creatieve
industrie en de Economic Board erg belangrijk zijn. Een van de kernelementen van de RSA is juist
inzetten op duurzame energie en behoud van landschappelijke waarden. GroenLinks is van mening
dat over dit aspect duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.
De voorzitter stelt voor dat hier op een later tijdstip nog aandacht aan wordt besteed.
2i.
Vaststellen begroting en jaarrekening Regionaal Bureau Leerlingzaken (RV15.031)
De heer De Hollander zegt dat het CDA enkele opvallen de zaken heeft geconstateerd te weten:




De personeelskosten in 2016 worden met ruim 50.000 Euro verlaagd worden ten opzichte
van de begroting 2015.
Het aantal fte’s voor directie en bedrijfsvoering stijgt tussen 2013 en 2016 van 1,4 naar 1,8.
Het aantal fte’s voor de consulenten leerlingzaken wordt in dezelfde periode verlaagd van
11,3 naar 9,9.

Doelstellingen van het Regionaal Bureau Leerlingzaken zijn onder anderen ervoor zorgen dat er geen
jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten, vroegtijdig signaleren van problemen bij
jongeren, het betaalbaar houden van Jeugdzorg.
Het CDA dient een amendement in.
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De raad van Naarden, in vergadering bijeen op 24 juni:
Overwegende dat:
In de begroting 2016 van RBL de personeelslasten met bijna € 54.000,- worden verlaagd ten
opzichte van de begroting 2015;
Het aantal fte’s voor de directie en bedrijfsvoering van 1-1-2013 tot 1-1-2016 vergroot
wordt van 1,4 naar 1,8;
Het aantal fte’s voor de consulenten leerlingzaken van 1-1-2013 tot 1-1-2016 verminderd
wordt van 11,3 naar 9,9.
Verder overwegende dat:
geen enkele jongere zonder startkwalificatie de school mag verlaten en het RBL hierbij een
cruciale rol speelt;
het RBL ook een belangrijke rol vervult bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij
jongeren (schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn sterke indicatoren van ook
andersoortige problematiek);
Dat juist de consulenten hier een belangrijke rol spelen;
Het RBL als doelstelling heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan het betaalbaar houden
van de jeugdzorg.
Besluit:
1. In te stemmen met het Raadsvoorstel met daarbij de aantekening een zienswijze in
te dienen op de begroting 2016.
2. In de reactie wordt aangegeven dat:
a.
De raad van Naarden stelt voor een vermindering van het aantal fte’s voor de directie en
bedrijfsvoering
b.
De raad van Naarden stelt voor een uitbreiding van het aantal fte’s voor de consulenten
leerlingzaken.
c.
Dit te realiseren binnen de begroting van 2016
En gaat over tot de orde van de vergadering. Ingediend door de fractie van de CDA.
Mevrouw Schermer vraagt wat de consequenties van dit amendement zijn voor het management en
beheer. Wat is de onderbouwing om uit te breiden en terug te schroeven.
De heer De Hollander antwoordt dat het werk in het veld het belangrijkste is, het CDA vindt het
een verkeerd signaal om de directie en bedrijfsvoering uit te breiden en de uitvoering in te krimpen.
Wethouder Adriani antwoordt dat een preadvies niet goed mogelijk is zonder ruggespraak met het
RBL zelf. De wethouder heeft daarom overleg gehad met de heer Meuwissen die als directeur Sociaal
Domein in de regio de leiding heeft. Hij heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het
amendement omdat de cijfers van de fte’s zoals die nu zijn voortvloeien uit bewegingen die de
afgelopen tijd gemaakt zijn. Er wordt gestreefd naar een plattere organisatie en het amendement
wordt gezien als een ondersteuning van dat beleid.
De heer Niehe zegt niet te begrijpen waarom een amendement ervoor moet gaan zorgen dat in de
toekomst iets uitgevoerd gaat worden wat men al van plan is te gaan doen.
De heer Voskuil wijst er op dat ook besloten gaat worden over de intentie het RBL per 1 januari
2016 op te heffen.
Wethouder Adriani antwoordt dat alleen de fte’s geamendeerd worden en niet de verdere intenties
in het voorstel. De wethouder gaat er van uit dat het RBL in 2016 zijn werk zal blijven doen. Er
wordt wel naar gestreefd om het RBL meer te integreren in het Sociaal Domein en in die zin zal het
in de toekomst wellicht niet meer als zelfstandige organisatie bestaan.
De heer Niehe vraagt of er signalen zijn dat het RBL nu te weinig mensen op de werkvloer heeft om
werk te kunnen doen en er teveel mensen op het kantoor zitten.
Wethouder Adriani zegt dat dit inderdaad zo is, dit wordt veroorzaakt door een te laag budget.
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Mevrouw Schermer merkt op niet te begrijpen waarom de begroting zo is opgesteld. Indien er
signalen zijn dat er te weinig mensen op de werkvloer zijn is het niet logisch om het aantal fte’s daar
te verlagen.
De voorzitter schorst de vergadering van 22.43 – 22.55 uur.
De volgende agendapunten gaan door naar de Besluitvormende raad:
2a. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Stork-locatie (RV15.026)
2b. Kredietvotering Verkeersmaatregelen Oranje Nassaupark Noord (RV15.024)
2c. Vaststellen jaarrekening 2014 (RV15.013)
2d. Vaststellen Bestuursrapportage mei 2015 (RV15.032)
2e. Instemmen met de passantenhaven Naarden buiten de Vesting (RV15.028)
2f. Vaststellen verordening Winkeltijden Naarden 2015 (RV15.033)
2g. Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2016 Regio Gooi en Vechtstreek (RV15.017)
2h. Regionale Samenwerkings Agenda (RSA)
2i. Vaststellen begroting en jaarrekening Regionaal Bureau Leerlingzaken (RV15.013)
3.

Besluitvormende raad

3a.
Vaststellen Jaarverslag klachten 2014 (RV15.014)
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3b.
Vaststellen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 (RV15.025)
De verordening wordt ongewijzigd vastgesteld.
3c.
Vaststellen Plan van Nieuwe Scholen (RV15.023)
Het raadsvoorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.
3d.
Vaststellen begroting en jaarrekening Regionaal Bureau Leerlingzaken (RV15.031)
De heer De Hollander lees het gewijzigde dictum van het amendement voor, dit wordt nu samen
met de PvdA ingediend.
Besluit:
Punt 2.1 als volgt aan te vullen:
Met uitzondering van het volgende:
a.
De raad van Naarden stelt voor een vermindering van het aantal fte’s voor de directie en
bedrijfsvoering
b.
De raad van Naarden stelt voor een uitbreiding van het aantal fte’s voor de consulenten
leerlingzaken.
c.
Dit te realiseren binnen de begroting van 2016

Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
3e.
Aanwijzing nieuw lid algemeen bestuur Regionaal Bureau Leerlingzaken
(RV15.027)
De voorzitter zegt dat wethouder Van Meerten-Kok wordt voorgesteld als lid.
De raad gaat hiermee unaniem akkoord.
3f.
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitgebreide procedure
Amsterdamsestraatweg 77 (RV15.029)
De voorzitter constateert dat de heer De Hollander tijdens de stemming niet in de zaal aanwezig is.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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3g.
Besluiten geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2014 en begroting 2016
van de coöperatie gastvrije randmeren (RV15.034)
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
3h.
Vaststellen subnota’s Sociaal Domein (SRV15.008)
Het agendapunt is vervallen.
3i.
Beoordeling Uitvoeringsplan Participatiewet (SRV15.006)
Tegen stemmen: GroenLinks.
Voor stemmen: CDA, VVD, D66, PvdA
Het raadsvoorstel wordt aangenomen.
3j.
Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Stork-locatie (RV15.026)
De besluitvorming is opgesplitst in twee delen in verband met het ondertekenen van de
overeenkomst. Dit moet gebeuren na besluitvorming over raadsvoorstel 15.026A.
Raadsvoorstel 15.026A, af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen inzake de
samenwerkings- en anterieure overeenkomst Stork-locatie.
Tegen stemmen: PvdA
Voor stemmen: CDA, VVD, D66, GroenLinks
Raadsvoorstel 15.026A wordt vastgesteld.
Wethouder Sanderse ondertekent de overeenkomst.
Raadsvoorstel 25.026B
Tegen stemmen: PvdA
Voor stemmen: CDA, VVD, D66, GroenLinks
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
3k. Kredietvotering Verkeersmaatregelen Oranje Nassaupark Noord (RV15.024)
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
3l. Vaststellen jaarrekening 2014 (RV15.013)
Amendement GroenLinks/PvdA
Voor stemmen: PvdA, GroenLinks, CDA, D66
Tegen stemmen: VVD
Stemverklaring VVD: De heer De Haas zegt dat de VVD niet tegen het GNR is maar graag een
onderbouwd plan ziet als er extra middelen nodig zijn.
Geamendeerd raadsvoorstel:
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
3m.
Vaststellen bestuursrapportage mei 2015 (RV15.032)
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
3n.
Instemmen met de passantenhaven Naarden buiten de Vesting (RV15.028)
Amendement GroenLinks/PvdA amendement Participatieplan met breder scala aan
participatiemiddelen.
Mevrouw Van Rooijen leest het gewijzigde dictum voor uit het
Het amendement wordt mede door de PvdA en D66 ingediend.
besluit
het beslispunt als volgt aan te passen (waarbij de gewijzigde tekst vetgedrukt is):
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1. In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de passantenhaven te komen
en het daarin genoemde participatieniveau, waarbij de kleine variant van de
passantenhaven als basis dient.
2. Een breed scala aan participatiemiddelen passend bij het participatieniveau
‘adviseren’ aan te wenden, teneinde de participanten die uiteenlopende
belangen hebben en over verschillende expertise beschikken goed tot hun recht
te laten komen en optimaal effect te behalen uit het participatietraject
Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ad € 30.000,-- te onttrekken uit de Algemene
Reserve
Tegen stemmen: CDA
Voor stemmen: VVD, D66, GroenLinks, PvdA
Stemverklaring CDA: De heer De Hollander zegt dat het CDA niet onsympathiek tegenover het
amendement staat maar vindt deze overbodig.
Het amendement is aangenomen.
Amendement PvdA participatieplan coproductie.
Voor stemmen: PvdA
Tegen stemmen: D66, VVD, GroenLinks, CDA
Het amendement is niet aangenomen.
Amendement VVD/PvdA, Participatieplan
Tegen stemmen: GroenLinks
Voor: D66, VVD, CDA, PvdA
Het amendement is aangenomen.
Geamendeerd raadsvoorstel:
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
3o.
Vaststellen verordening Winkeltijden Naarden 2015 (RV15.033)
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
3p.
Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2016 Regio Gooi en Vechtstreek
(RV15.017)
Amendement D66/GroenLinks/CDA/VVD
De PvdA dient het amendement alsnog mede in.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Geamendeerd raadsvoorstel.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
4a.
Lijst van ingekomen stukken week 15-21 t/m 15-25
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4b.
Vaststellen van de Korte Verslagen van de voorrondes van 29 april 2015
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
4c.
Vaststellen van de raadsnotulen van 20 mei 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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5.
Rondvraag
De heer Kruijt zegt uit diverse media te vernemen dat diverse wijken en buurten zogenaamde
Whatsapp groepen starten om elkaar en de politie te informeren over verdachte situaties. Een
nadeel van deze groepen kan de privacy van gebruikers zijn en de mate van regie die de gemeente
cq de politie hierin heeft. Om die reden heeft de coalitie ervoor gepleit een integrale Naarden App te
ontwikkelen. Hoe gaat de gemeente hiermee om en is dit ook in fusieverband besproken.
De voorzitter vraagt mevrouw Schermer de rol van voorzitter op zich te nemen.
Burgemeester Sylvester antwoordt dat hier nog geen trend van zichtbaar is, op de website van de
gemeente is wel een kopje ingericht over veiligheid en Whatsapp groepen. Hier kunnen ook
gebruikersrichtlijnen worden gevonden die aandacht besteden aan privacy. In fusieverband wordt
hier nog geen aandacht aan besteed, burgemeester Sylvester zal dit bij de volgende vergadering van
de Veiligheidsregio onder de aandacht brengen.
Mevrouw Schermer geeft de rol van voorzitter weer over aan burgemeester Sylvester.
De voorzitter blikt terug op de afgelopen raadsperiode.
“Dit is uw laatste vergadering vóór het zomerreces. Een goed moment om even terug te blikken op
het afgelopen jaar.
Ik houd het kort, want u heeft vanavond een lange agenda afgewerkt en bent hard toe aan een
moment van ontspanning.
In het afgelopen jaar heeft u weer keihard gewerkt. De cijfers spreken weer boekdelen.
- U kwam 8 maal als gemeenteraad van Naarden bijeen.
- U nam daarin besluiten over 38 voorstellen.
- Uw eindsprint was een record: vanavond besloot u over 16 voorstellen!
- U behandelde 9 amendementen, waarvan er 8 zijn aangenomen.
- U besprak 7 moties, waarvan er 6 zijn aangenomen.
- U heeft op 5 avonden Voorrondes gehouden, over in totaal 14 onderwerpen of voorstellen.
- U nam besluiten over een breed scala van onderwerpen. Ik noem er enkele: de vervreemding van
de Vestingwerken, de Borgronden, de Storklocatie, de Passantenhaven en de
Winkeltijdenverordening.
- Daarnaast waren er thema-avonden. Onder andere over “Naarden buiten de Vesting” en de
“Spoorzone”.
U hoort het: als je alles bij elkaar optelt, ontstaat een indrukwekkende lijst. U kunt met een voldaan
gevoel de zomer ingaan!
Na de zomer wachten nog tal van belangrijke onderwerpen en krijgt het OPtellen een vervolg. Om
te beginnen met de Voorronde van 16 september.
Maar reeds een week later begint ook het grote AFtellen!
Want dan beginnen we aan de laatste honderd dagen van de gemeente Naarden!
Ik wens u allen toe dat u zeer geniet van de zomer en in september volledig uitgerust de draad
oppakt. Dan kunt u de laatste honderd dagen des te intenser beleven! Dit gaan we doen zonder
wethouder Adriani.
Op de valreep bereikte ons het bericht dat wethouder Adriani ons gaat verlaten in dit zomerreces.
Op 16 maart 2006 werd hij geïnstalleerd als raadslid. Als eenmansfractie heeft hij zich in 4,5 jaar
verdienstelijk gemaakt want op 3 januari 2011 werden er drie raadsleden voor D66 benoemd en
werd hij zelf wethouder.
Als wethouder heeft hij de laatste periode de portefeuilles Financiën, Dienstverlening,
Bedrijfsvoering, Milieu en Onderwijs/kinderopvang en Fusie beheerd. En in Fusieverband maakt hij
deel uit van de Stuurgroep en heeft hij daar de belangen van Naarden én van de fusie als geheel
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succesvol nagestreefd. De fusie zelf wacht hij niet af. Wij feliciteren hem van harte met zijn
aanstaande benoeming als wethouder in Soest! Wij wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe
baan en ik bied hem graag namens de raad een presentje aan.”
Wethouder Adriani dankt de burgemeester voor haar woorden. De wethouder heeft vijf jaar met
veel plezier in het college gezeten en zal Naarden en de raad gaan missen. Aan de manier waarop
men in Naarden met elkaar omgaat kunnen veel andere gemeenten een voorbeeld nemen. De raad
wordt hartelijk bedankt voor de samenwerking.

6.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Naarden,
gehouden op 30 september 2015

voorzitter,

griffier,
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