Algemene beschouwingen Hart voor BNM
Leefbaarheid
Hart voor BNM vindt het belangrijk dat er veel aandacht is voor de leefbaarheid van buurten
en wijken. Geef ruimte aan initiatieven om het sociale contact te verbeteren. Neem het
aanpakken van overlast van hangjongeren serieus; met de jongeren in gesprek zijn en blijven
is van groot belang, maar handhaving hoort daar ook bij. Zorg voor vergroening waar dat
nodig is, de plannen voor het centrum van Bussum zijn een mooi voorbeeld, hier zijn we trots
op! Houd de consequenties van bijvoorbeeld de enorme groei van Muiden in de gaten. Zorg
voor een eerlijk en praktisch parkeerbeleid in de verschillende kernen van onze gemeente.
Betaalbare woningen
Er zijn de afgelopen jaren veel te weinig woningen in het sociale segment gebouwd. Mede
hierdoor is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn té lang. We
moeten daarom de beperkte bouwruimte die er is optimaal benutten. Kwalitatieve,
duurzame woningen en een goede mix van verschillende doelgroepen zijn belangrijke
uitgangspunten. De nieuwe huisvestingsverordening geeft ons meer ruimte om voorrang te
geven aan bijvoorbeeld senioren, starters of woningzoekenden uit onze eigen gemeente.
Daar moeten we optimaal gebruik van gaan maken.
Ook tijdelijke woningen, bijvoorbeeld in combinatie met het IHP, zouden een goede
mogelijkheid kunnen zijn de druk op de woningmarkt tijdelijk te verlichten en willen we
serieus onderzocht zien.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is inmiddels ingeburgerd in onze gemeente, maar er zijn nog
verbeteringen mogelijk. Inwoners moeten nog beter betrokken worden bij ontwikkelingen
en initiatieven. Iedereen die het aangaat moet bereikt worden. Er moet geen onderscheid zijn
in de aandacht voor wijken die zichzelf goed hebben georganiseerd, tegenover wijken waar
dat (nog) niet zo is. De gemeente coördineert het proces en de verwachtingen en is zelf
transparant. Wat Hart voor BNM betreft geeft de gemeente op tijd antwoord, en denkt en
handelt ook écht vanuit het belang van de inwoner.
Financiën
Hart voor BNM vindt een gezonde financiële planning van groot belang. We kunnen elke euro
maar één keer uitgeven. Gelukkig staat onze gemeente er goed voor. De ambitieuze
bouwprojecten voor woningbouw en het IHP voor scholen vinden wij noodzakelijk, maar we

moeten wel onze schuldenlast in de gaten houden. De 12,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting
scholen zouden wij graag verminderd zien. Misschien biedt een andere fasering of volgorde
van de bouwprojecten mogelijkheden om deze kosten omlaag te brengen.
Hart voor BNM vindt het ook van belang samen met het college actief te blijven zoeken naar
mogelijkheden om de structurele, terugkerende kosten te verlagen. Bijvoorbeeld het beheer
van openbaar groen – anders kijken naar snippergroen, meer samen met bewoners doen.
Maar ook het beheer van wegen; dat moet natuurlijk veilig en solide, maar een
kostenoverschrijding van 2,1 miljoen (45%) in 2018, oftewel 40 euro per inwoner, vinden we
erg veel. We willen graag kijken naar mogelijkheden om de kosten niet te laten stijgen.
Als het gaat om de kosten voor de inwoners, vinden wij verhoging van parkeerbelasting niet
de juiste manier om gaten in de begroting te dichten. We willen het winkelen in onze kernen
juist stimuleren. Hogere parkeertarieven zonder grondslag helpen daar niet bij.
Parkeerbelasting is er om de parkeerdruk te reguleren, en moet hooguit kostendekkend zijn.
Wel zouden wij als dit mogelijk is, bij de begroting in het najaar alvast rekening willen houden
met het significante aantal nieuwe huizen dat in 2018-2019 is opgeleverd. De kosten daarvan
zitten voor een deel al wel verwerkt in de begroting. Het zou zonde zijn als we de OZBopbrengsten van deze woningen niet meenemen terwijl we wel zeker weten dat dit
binnenkomt. Zo hoeven we misschien niet te bezuinigen op bijvoorbeeld voorzieningen of
projecten.
Al met al is Hart voor BNM tevreden met de uitwerking van de ingezette koers. We kijken uit
naar de uitvoering van de vele plannen, voor een Duurzaam, Vitaal, Veilig en Sociaal Gooise
Meren. Voor iedereen die hier woont, werkt en leeft!

