Algemene beschouwingen D66
Gooise Meren is een fantastische gemeente om
in te wonen en te leven voor alle leeftijden. D66
is altijd bezig om deze gemeente nog mooier te
maken. Beter onderwijs, betere zorg, effectieve
klimaat-maatregelen, en door gewoon goed en
degelijk beleid te voeren voor een financieel
gezond Gooise Meren. Bij voorkeur door de
lasten in de gemeente niet op te laten lopen.
Meer democratie
In ons coalitieakkoord hebben we duidelijke afspraken gemaakt om meer democratie in
Gooise Meren te krijgen. Daar werkt het college nu aan. Wij willen betere participatie en
houden het college scherp om gemaakte afspraken in het coalitieakkoord te verwezenlijken.
Belangrijk is hierbij dat wij als raad, juist als het gaat om het tot stand komen van initiatieven
van inwoners, ruimte laten voor het proces en niet alles meteen moeten willen inkaderen.
D66 vertrouwt op de kracht van onze inwoners!
Goed onderwijs
De afgelopen jaren hebben we als D66 veel werk gemaakt van goed onderwijs voor onze
(jonge) inwoners. Veel schoolgebouwen in Gooise Meren zijn toe aan een fikse opknapbeurt
om veiliger, gezonder en duurzamer te worden. Scholen vormen een goede mogelijkheid om
direct de ambities van deze gemeente ten aanzien van de energie-transitie te
bewerkstelligen. D66 houdt ervan om aan te pakken en dat komt duidelijk naar voren bij het
plan om schoolgebouwen in Gooise Meren te renoveren (zie Integraal Huisvestingsplan,
oftewel IHP). Voor het tot stand komen van het IHP is het nodig om 13 miljoen te reserveren
voor tijdelijke huisvesting en wij zijn gaarne bereid dit te steunen. Gezonde en frisse scholen
dragen bij aan leren en leven. D66 staat voor onze jeugd, onze toekomst; daarom zijn we blij
dat bezuinigingen op jeugdzorg door dit college zijn teruggedraaid. We houden de landelijke
ontwikkelingen in de jeugdzorg scherp in de gaten. Daarnaast zijn we alert op taallessen voor
‘nieuwkomers’. Wij willen dat integratie zo spoedig mogelijk verloopt, onder andere door
nieuwkomers snel aan het werk te krijgen. Er moet aanbod op maat komen, zodat
nieuwkomers op passend niveau les krijgen en op passend niveau begeleid worden naar
passend werk. D66 blijft zich inzetten om het onderwijs in Gooise Meren voor iedereen verder
te verbeteren.
Goed klimaat
Effectief beleid in de energie-transitie werkt; voor de verbouwing van het gemeentehuis
heeft D66 een zeer actieve rol gespeeld en nu blijkt dat het gemeentehuis een fors lagere
energierekening heeft; een duidelijke win-win, lagere lasten en goed voor een beter klimaat.

D66 wil dat er goed gekeken wordt hoe je zo effectief mogelijk de energie-transitie in Gooise
Meren aanstuurt. Daarom hebben we vorig jaar de motie kengetallen duurzaamheid
ingediend. Wij benadrukken dat bij de begrotingsbehandeling dit najaar, we duidelijke
kengetallen verwachten te zien waar we in de komende jaren het beleid op kunnen
toetsen/sturen. Het coalitieakkoord is duidelijk over welke richting we op willen ten aanzien
van de energie-transitie. Helaas blijven we achter ten opzichte van andere gemeenten als het
gaat om bijvoorbeeld het percentage opgewekte elektriciteit (zie pagina 57 van de
jaarstukken 2018; beleidsindicatoren). ‘Een beter klimaat begint bij jezelf’ … D66 wil dat de
gemeente zich actief bemoeit met de energie-transitie en zich dus niet alleen richt op het
door co-creatie met inwoners en organisaties bereiken van klimaatdoelen. Het
onderwijshuisvestingsplan (IHP) en de ontwikkeling van Crailo zijn voorbeelden waar de
gemeente het verschil kan en moet maken.
Leefbaar Gooise Meren
In de verschillende kernen van Gooise Meren zijn er over de jaren steeds meer problemen
gekomen met geluid- en fijnstofoverlast. Dit komt de gezondheid niet ten goede. D66 maakt
zich hier hard voor. In het coalitieakkoord staan duidelijke afspraken over leefbaarheid. Het
college voert dit nu uit. Wij houden dit goed in de gaten. D66 wil dat we meer aandacht
besteden aan de kwaliteit van wonen en leven in Gooise Meren. Wij willen betaalbare nieuwe
woningen in een groene omgeving. D66 zal er nooit voor kiezen om in een nieuwe wijk alleen
maar sociale woningbouw te realiseren en we zullen altijd kiezen voor gemengde betaalbare
woonvormen voor jong en oud. Wij bouwen naar behoefte en houden ons aan afspraken die
met burgerparticipatie zijn bereikt. Wonen in een groene omgeving betekent dat we
verantwoordelijk zijn voor het groen om ons heen. Voor ons staat daarom biodiversiteit hoog
op de agenda. D66 wil dat we in Gooise Meren investeren in groen, en vooral dat we het
bestaande planten- en dierenbestand beschermen.
Gezond financieel beleid
Deze perspectiefnota laat weinig nieuw beleid zien. Dat vinden wij goed nieuws. De vele
ambities van Gooise Meren zijn namelijk uitgewerkt in het college uitvoeringsprogramma
van nog geen jaar geleden. Het zou niet goed zijn als er nu een perspectiefnota voorligt met
grote wijzigingen. Er moet een goede balans zijn tussen de ambities en duurzaam financieel
beleid. We zien de effecten van de vele ambities uit het coalitieakkoord terug in de cijfers op
de lange termijn. D66 steunt daarom het voorstel om een aantal projecten te temporiseren.
De raad wordt verder gevraagd om richting te geven aan een bezuinigingstaakstelling van
ongeveer 1,3 miljoen euro. Dit moeten we niet groter maken dan het is. D66 denkt dat een
deel hiervan gevonden kan worden binnen de verschillende programma’s (zoals aangegeven
op pagina 11 van de perspectiefnota). De instelling van een kapitaallastenplafond lijkt ons
hierin het onderzoeken waard. Daarbij willen we wel aangeven dat het temporiseren van
projecten prima is, maar niet ten koste van de kwaliteit en duurzaamheidsopgaven. Gooise
Meren kenmerkt zich door een hoog voorzieningen niveau (zoals een bibliotheek in elke kern

en volop sportmogelijkheden). Hierbij voelen onze inwoners zich prettig. D66 komt op voor
het behoud van dit voorzieningen niveau. De zoekrichting om het voorzieningen niveau te
verlagen, vindt D66 daarom ongewenst. Ten slotte vindt D66 dat inspanningen die de
gemeente verricht voor zaken als bouwvergunningen etc. kostendekkend zouden moeten
zijn; het lijkt ons logisch om deze zoekrichting verder uit te werken. Zeker gezien de vele
bouwprojecten in deze gemeente en de kosten die de gemeente hiervoor maakt. Naast een
hoog voorzieningen niveau staat D66 ook voor lage lasten. Welnu, er ligt een perspectiefnota
voor zonder de lasten voor de inwoners te laten oplopen. D66 verwacht van dit college dat de
(financiële) lange termijn effecten zodanig worden gecontroleerd dat ook na 2022 de
begroting sluitend zal zijn.
Samenwerking in de politiek van Gooise Meren
Goed bestuur betekent dat we in Gooise Meren goed met elkaar moeten samenwerken. Dat
geldt ook voor de gemeenteraad. Dit klinkt logisch, maar in de Nederlandse politiek (en
daarbuiten) zien we steeds vaker dat opportunisme de kop opsteekt. Er wordt minder naar
elkaar geluisterd en vaker ‘zomaar wat geroepen’. Voor goede besluitvorming is het
belangrijk dat we naar elkaar luisteren. D66 zal daarom altijd naar verbinding zoeken met de
andere politieke partijen van Gooise Meren. We hebben immers allemaal hetzelfde doel, een
nog beter leef-, woon- en werkklimaat in Gooise Meren.

