Raadsfractie
Gooise Meren

Algemene beschouwingen CDA Gooise Meren
Voor ons ligt de eerste Perspectiefnota (PN) van het nieuwe college. Immers kon
vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe coalitie en een nieuw college, er
geen perspectiefnota worden gepresenteerd. Echter zoals al eerder bij de 1e Begroting
van het nieuwe college vorig jaar werd aangegeven, laat ook deze perspectiefnota weinig
ambitie zien.
Daar is ook wel reden voor. Onze gemeente geeft nog steeds meer uit dan dat er binnen
komt. Om meerjarig toe te werken naar een blijvend sluitende begroting dienen er wederom
extra maatregelen te worden genomen. Maatregelen die in veel gevallen zullen leiden tot
lastenverzwaring voor onze inwoners. Dit jaar is daartoe de OZB ook al, zij het gering,
verhoogd.
Meer tegenvallers
We zullen trouwens nog rekening moeten houden met meer tegenvallers. Het
bezuinigingsprogramma Gooise Meren in Balans (GMiB) laat sinds het begin van de
uitvoering ervan een dalend resultaat zien. Niet behaalde resultaten komen ten laste van de
Algemene Reserve met dien verstande dat de meerjarige doorwerking ervan wel een negatief
effect heeft op de meerjarenbegroting. Zo wordt bij het 1e Voortgangsverslag 2019 al een
negatief resultaat van € 105.000 ingeboekt voor de taakstelling dit jaar op de zwembaden
terwijl 2019 nog maar net halverwege is. Het CDA vindt dit wel heel erg prematuur en het
getuigt niet van voldoende inspanning van dit college om aan die taakstelling te kunnen
voldoen. Uiteindelijk zal het tekort dus verder oplopen en zullen dus nog meer maatregelen
nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen.
De coalitie en het college hebben als taakstelling zichzelf in te zetten voor een duurzaam,
sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren. Dit akkoord is vertaald in een College
uitvoeringsprogramma (CUP). Dit CUP laat voor 2020 maar weinig uitvoering zien van
hetgeen men met het coalitieakkoord is overeengekomen. Het is wel een logisch gevolg van
een hoofdlijnenakkoord. Dit laat wel heel erg de vrije keuze aan dit college.
Zorgen over kosten tijdelijke huisvesting onderwijs
Financieel gezien staan we er nog steeds redelijk goed voor. Het weerstandsvermogen is
voldoende, ook met een uitname van ruim € 12,5 miljoen uit de algemene reserve t.b.v. de
tijdelijke huisvesting voor het onderwijs. Een uitermate hoog bedrag waar niet eerder
rekening mee was gehouden. Als CDA zijn wij daar wel verbaasd over en geschrokken. Een
uitname van bijna 45% uit de vrij besteedbare algemene reserve ten opzichte van begin 2019
is fors. De onderliggende uitleg en onderbouwing heeft de raad nog niet ontvangen. Dat
maakt dat er grote scepsis is als het gaat om de hoogte van dit bedrag.

Het CDA zal zich dan ook samen met de andere fracties inzetten om de tijdelijke huisvesting
zo optimaal en efficiënt mogelijk in te zetten waarbij kostenreductie hoog op het lijstje zal
staan.
Balans tussen inkomsten en uitgaven
Eén van de kernwoorden van het Coalitieakkoord is duurzaam. Duurzaam niet alleen gezien
in het licht van klimaat, milieu en natuur, maar ook zoals in de perspectiefnota is te lezen
duurzaam financieel. Een beleid dat er op gericht moet zijn om financieel verantwoord en
evenwichtig te zijn. Zoals al aangegeven zijn extra maatregelen nodig om hiertoe te komen.
Het is dan ook een raadsel voor het CDA dat dit college voorstelt om 3 ‘tiny forests’ te willen
creëren dat ca. € 90.000 moet gaan kosten. Dit terwijl al in 2018 verschillende resultaten zijn
behaald en aanzetten zijn gedaan om de biodiversiteit te versterken. In de ogen van het CDA
rijmt dit niet met een duurzaam financieel beleid. Het heeft en behoeft geen prioriteit. Als we
geld gaan overhouden is het vroeg genoeg om het over dergelijke initiatieven te hebben.
Het CDA vindt dat de prioriteit van dit college moet liggen bij het in balans brengen van de
inkomsten en uitgaven. Waarbij voor wat betreft het CDA de nadruk meer ligt op
kostenreductie in plaats van lastenverhoging. Het genereren van meer inkomsten op
bijvoorbeeld parkeren staat haaks op de doelstellingen van de economische visie, het zojuist
aangenomen beleidskader Centrumplan Bussum en de aantrekkelijke gemeente die wij
willen zijn.
Wellicht dat het raadzaam is om het coalitieprogramma en het CUP te updaten zodat deze
meer realistisch is ten opzichte van de beschikbare financiële middelen. Daar waar
lastenverzwaring voor onze inwoners geen optie is en de ambtelijke organisatie onder druk
staat moet je je ambities bijstellen.
Voor het CDA ligt de focus op een gezond, duurzaam financieel beleid. Alles wat de gemeente
doet dient altijd hieraan te worden getoetst. De basis moet op orde zijn.
Aandacht voor dienstverlening voor oudere inwoners
Tegelijkertijd ziet het CDA dat veel onderwerpen extra aandacht behoeven, zoals de
digitalisering van onze gemeentelijke dienstverlening. Het moet allemaal gemakkelijker via
internet, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat informatie ook goed bereikbaar en
vindbaar is. Face-to-face contact komt bijna niet meer voor terwijl daar wel behoefte aan kan
zijn. Daarnaast is internet nog geen algemeen goed bij onze oudere inwoners.
Lokale parkeeroplossingen
Ook het parkeerbeleid moet worden herzien, de evaluatie die in 2018 heeft plaatsgevonden
na het harmoniseren van het parkeerbeleid laat dat ook zien. Voor het CDA beginnen we daar
dit jaar nog mee, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat lokaal gekeken moet worden naar
de beste oplossingen. Maatwerk is dus noodzakelijk en is plaatsgebonden. Deze
aanpassingen dienen in 2020 in te gaan.

Ontmoetingsplekken in de wijk
Sociale cohesie in de kernen is belangrijk. Iedere kern moet een plaats van samenkomst
hebben, zoals een buurtcentrum/-huis om activiteiten te ontplooien en waar inwoners elkaar
kunnen ontmoeten. In dat verband dient goed te worden gekeken naar de mogelijkheden die
wij als gemeente zelf hebben en kunnen bieden, zoals de Kazerne in Muiden of het stadhuis
in Naarden. Een goede inventarisatie van het eigen vastgoed en een daarop gericht
vastgoedbeleid is noodzakelijk. Cultuurhistorisch belangrijke gebouwen dienen voor de
gemeente behouden te blijven en waar nodig beschikbaar komen/zijn voor publiek gebruik.
Iedereen doet mee
Een inclusieve samenleving houdt in dat iedereen mee doet. Het CDA omarmt dit en zet zich
hier ook voor in. Een mooi voorbeeld is het inrichten van speelplaatsen die ook geschikt en
toegankelijk zijn voor kinderen met een (fysieke) beperking. Tot nu toe lag de focus
voornamelijk op maatregelen voor mensen met een beperking in het algemeen, bijvoorbeeld
rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen of blindengeleidingsstroken op het trottoir.
Onderhoud op orde
Het CDA is van mening dat de openbare ruimte meer aandacht nodig heeft. Of het nu gaat
om het onderhoud van het openbaar groen of de staat van onderhoud van onze wegen of
wijken. In veel gevallen zijn de klachten van onze inwoners groot en terecht, zoals de staat
van de trottoirs of verkeersdrempels die niet goed (meer) zijn. Daar waar direct actie
noodzakelijk is dient dit te worden aangepakt en niet te worden uitgesteld totdat in het
onderhoudsprogramma dit pas aan de beurt is.
Het gaat te ver om in deze Algemene beschouwingen het volledige verkiezingsprogramma
van het CDA op te schrijven. Het CDA zal de komende periode op verschillende onderwerpen
de focus leggen en werken aan een (nog) beter Gooise Meren.
Daar kunt u op vertrouwen.

