Algemene beschouwingen 50PLUS Gooise Meren
De conclusie van 50PLUS Gooise Meren is vooralsnog ‘Code Oranje’.
De zaken tot nu toe
Je zou voor het gemak kunnen zeggen: een ‘gele kaart’. Op sommige aspecten is het geel,
‘groen’ zal het volgens ons deze periode niet worden. Ee zijn pluspunten zoals de
ontwikkelingen in het Crailo project. Ook ‘de Bredius’ heeft geleid tot een mooi besluit wat
wij echt haalbaar vonden. Of de positieve creatieve ontwikkelingen op de ‘Groene Afslag’.
Lastenverzwaring is tot op heden uitgebleven. Het huishoudboekje ‘lijkt’ op orde. Met de
solvabiliteit staan we ‘nog’ wel met een score van ‘26’ in de ‘B-Categorie’ (20-50) en zou, als
je dat aanzet tegen andere vergelijkbare gemeenten in ons land ‘voorzichtig’ ‘goed’ kunnen
noemen. Er blijken ambities te leven in het college om de ‘beste gemeente van Nederland’
te worden. Onzin, vindt 50PLUS, omdat het geen reëel streven is. Bovendien: Wat is dat
dan’ de beste gemeente? Laten we eerst proberen er het beste voor onszelf van te maken in
datgene wat we binnen onze mogelijkheden echt kunnen en niet wat we wellicht zouden
willen. Er heerst ons inziens wat te veel ‘groen gedram’. Daar is Gooise Meren ons inziens
niet in balans. We weten nu nog veel te weinig over wat de energietransitie gaat kosten.
Veel te vaak worden er conclusies getrokken die gebaseerd zijn op aannames en prognoses.
Toekomstvisie
In het enorme bouwprogramma wat voor ons ligt en zullen we echt moet kijken wat kan en
wenselijk en sociaal behapbaar is. Uiteraard zullen wij daar waar het ook kan in juiste
verhoudingen ‘sociaal’ moeten bouwen maar zeker ook de grote vraag in de midden-duur
sector tegemoet moeten komen! Die wordt gemakshalve nog wel een over het hoofd
gezien, vooral de huurprijzen net boven ‘sociaal’. Als het om duurzaamheid gaat lijkt het
dankzij de coalitieonderhandelingen in de provincie toch nog goed te komen met de
vermaledijde Biomassa Centrale ontwikkelingen. Als we kijken naar het reilen en zeilen van
de GAD en de in onze maag gesplitste PMD-kliko, waarvan nu langzamerhand blijkt wat de
echte praktijk is van de plasticverwerking en hergebruik, hebben we nog een lange rit te
gaan op weg naar, volgens 50PLUS althans, de beste oplossing; na-scheiding!
Groen & geel of wat meer ‘grijs’?
We stellen niet dat een ‘groen en duurzamer’ streven geen goede zaak zou zijn, maar hoe zit
het ondertussen met ‘grijs’!? 50PLUS vindt dat, in het kader van de toenemende vergrijzing,
de ouderen in onze gemeente te weinig aandacht krijgen. Ze horen nu bij die ‘zogenaamde’
inclusieve samenleving. Een mooi woord, die vele ladingen kan dekken en of toedekken. Wij
hadden liever gezien dat er duidelijker paragraaf ‘ouderenbeleid’ zou staan in de stukken,

waar ‘de jeugd’ wel volop aandacht krijgt. Uiteraard heeft 50PLUS daar niets op tegen.
Want 50PLUS is juist ‘de verbinding tussen Oud & Jong’. Het is trouwens één van onze
speerpunten! Wij hadden dus graag in een ‘ouderen en of-seniorenparagraaf’ aandacht
willen zien voor ‘zorg’, vervoer, werk en wonen.. Waarom zet de gemeente niet serieus in op
de ontwikkeling van hier en daar ‘een Knarrenhof’ of ‘Tiny Houses’, in plaats van een ton uit
te willen geven aan ‘tiny forests’?!? Als we gewoon wachten komt er op die prachtige
Golfbaan Naarderbos vanzelf een heel groot ‘tiny forest’, maar dit ter zijde. Wordt er
voldoende en serieus nagedacht over de ontwikkelingen rond de verhuizing van Tergooi
Blaricum en de zorgvragen? Hoe zijn de contacten hierover met een instelling als
Naarderheem of de gemeente Huizen inzake de ‘Trappenberg’ of onze plannen voor een
‘uitgebreid zorgcentrum’ op Crailo? Ook met name onze ouderen gaan straks of het nu in
een ambulance is of in de streekbus een hele kluif krijgen als ze plots toch naar Tergooi
Hilversum moeten.
Participatie in een ‘Doe Democratie’
De participatie gaat ons inziens alle kanten op en is onderhevig aan haperingen en niet
solide geschakelde trajecten en soms traag handelen.. Eén van de voorbeelden waar het
qua burgerparticipatie wel goed ging betreft ‘het plein’ in Muiden Vesting. Maar er ontstaan
steeds meer initiatieven bij de modernisering van de democratie en we slaan aan het
experimenteren. Slaan we niet een beetje door. We doen echt veel te veel ‘van alles wat’ en
meestal wordt het dan van alles niks, terwijl er wel een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Er
worden weinig echte keuzes gemaakt, alsof we iedereen te vriend willen houden?
Over prijskaartjes gesproken: wat 50PLUS betreft mag er nog wel wat scherper gekeken
naar allerhande subsidies, en niet alleen de grote, maar zeker ook de kleintjes want veel
kleintjes maken namelijk ook gewoon weer één grote!
Broodnodige digitalisering
In de jaarstukken worden veel woorden in hoofdstuk 1 besteed aan het prijzen van de
activiteiten om de digitale toegankelijkheid/dienstbaarheid voor burgers te vergroten. Er is
zelfs gewerkt met een inspraakgroep. Maar weinig aandacht voor de minder digitale
inwoner van Gooise Meren, niet zelden een oudere die analoog de weg niet meer kan
vinden.
Eindeloze adviezen, visies, plannen & vuistdikke onderzoeken
Met enige verbijstering zagen wij het ‘Eindrapport Parkeeronderzoek’. 323 pagina’s met
cijfers, waarvan we ons afvragen wat dat wel niet heeft moeten kosten en hoe wij daar in
hemelsnaam conclusies voor beleid op zouden moeten baseren?

Wat functioneert niet, welke problemen zijn er, welke klachten zijn er bij burgers en boa’s,
hoe is het elders geregeld, etc. Dat lijken ons de relevante vragen bij een relatief
eenvoudige kwestie als parkeren, waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Dit is nu een
typisch voorbeeld van bureaucratische overkill, waar vooral het onderzoeksbureau wat aan
heeft. Uiteraard kunnen we niet een natte vinger uit het raam houden, maar de vaak (dure)
externe rapporten en onderzoeken komen ons wat ons wat te vaak voorbij en lijken meer op
een soort gebrek aan kennis, vertrouwen, onzekerheid en ook wel ‘durf’ en daadkracht
onzerzijds (van Gooise Meren dan).
Schoolbord politiek
Het is opvallend en verbazingwekkend dat in de Perspectiefnota voor de tijdelijke
huisvesting € 12,6 miljoen is begroot voor het jaar 2020.. Het integraal huisvestingsplan
voor het onderwijs van 2017 gaf al aan dat de totale kosten van de nieuwbouw/renovatie
zullen liggen tussen de € 54,1 miljoen en de € 56,2 miljoen. Maar het plan had de tijdelijke
huisvesting daar expliciet niet in meegenomen. Had men daar toen wel al een idee over? Is
hier wel goed en creatief over nagedacht?
Eind goed al (nog) niet goed
Samenvattend moeten we helaas concluderen dat de Perspectiefnota niet getuigt van grote
daadkracht bij het College. Nauwelijks nieuw beleid, Feitelijk kun je stellen dat we door ‘de
fusie’ dik 3 jaar lang hebben ‘stil gestaan’. Maar stilstand is achteruitgang.. Gelet op de door
het College gesignaleerde financiële onzekerheden stelt 50Plus vraagtekens bij de
structurele soliditeit van de gemeentefinanciën. Het college heeft aangegeven dat nog
onbekend is wat de financiële bijdrage van het Rijk zal zijn of welke eisen er gesteld zullen
worden. Ook bij de grote projecten Naarden-buiten-de-Vesting, Bredius, Crailo is er nog
weinig financiële invulling. Dat geldt ook voor de ‘doorrekening van de loon-en
prijsontwikkeling in de Perspectief Nota 2020-2023 (2c).
Kortom: te weinig daadkracht, te veel ‘franje’, dus vooralsnog; ‘Code Oranje’. Is het college
nog wel in control?

