Algemene beschouwingen VVD Gooise Meren
In de jaarstukken lezen we dat een solide basis is gelegd met
goede financiële uitgangspunten voor de toekomst. Met de
vorming van de nieuwe gemeente zijn we ruim twee jaar naar
binnen gericht bezig geweest; met harmoniseren, visies en
verordeningen. Voor een buitenstaander lijkt de gemeente wel te
hebben stilgestaan. Maar in deze periode heeft de raad natuurlijk
wel de koers bepaald en beschikt Gooise Meren nu over de
noodzakelijke bestuurskracht en is de gemeente op de toekomst
voorbereid.
Nu is het tijd voor concrete resultaten. Het is nu zaak om die verwachtingen ook in te gaan
lossen in de uitvoering, in zichtbare projecten. Zorgvuldigheid blijft voorop staan, maar de
spades mogen nu wel eens in de grond.
In de directe toekomst zitten we qua investeringen wel aan ons plafond. Het Integraal
Huisvestingsplan Scholen speelt daarin een dominante rol. We zijn – net als iedereen in de
raad - geschrokken van de kosten van tijdelijke huisvesting en hebben de wens om als
gemeenteraad en college de ruimte te nemen dat IHP zo nodig nadrukkelijk te herzien met
het oog op deze bijkomende kosten, van maar liefst 12,4 miljoen waar we niets blijvends aan
overhouden.
Als het gaat om het beheer en onderhoud van de Buitenruimte zijn we geconfronteerd met
een ruim 30% stijging in de structurele kosten, maar liefst 1.8 miljoen méér in vergelijking tot
de optelsom van de voormalige gemeenten. Dat is enorm. Tot voor kort was onduidelijk waar
de stijging vandaan kwam, nu is er meer inzicht. De VVD ziet – gelet ook op de tevredenheid
onder inwoners en wijkplatforms over de staat van de buitenruimte – en met het oog op de
enorme kostenstijging die we nu zien, geen aanleiding om die verhoogde kwaliteitsambities
uit de Visie Buitenruimte onverkort te handhaven. Sober en veilig is goed genoeg.
De kosten van de Jeugdzorg vormen een risico, in veel gemeenten zie je de budgetten al flink
overschreden worden, en er is nauwelijks op te bezuinigen omdat wat de VVD betreft
iedereen een gelijke start in het leven verdient.
De ambities in het Coalitieakkoord blijven overeind, maar er zullen wel keuzes moeten
worden gemaakt, onder andere door in tijd te schuiven. Door slim te combineren kan ook
méér bereikt worden bij lagere kosten. Het college geeft een aantal suggesties om ook de
komende jaren tot een sluitende begroting te komen. De VVD denkt hierin mee, maar
uitgangspunt blijft dat de woonlasten voor de inwoners niet stijgen.
Hoewel we voor een aantal grote opgaven staan mogen we blij zijn dat we in Gooise Meren
leven. Het is Veilig, in vergelijking met andere gemeenten doen we het best goed. We leven
in een mooie groen omgeving met veel voorzieningen. Gooise Meren behoort tot de meest
aantrekkelijke gemeenten van Nederland.

Er worden weer woningen gebouwd in onze gemeente, ook sociaal. In Muiden worden op
het Bredius terrein 90 woningen ontwikkeld waarvan 60% sociaal, meer dan de gangbare
30%. Naast Crailo zullen we het vooral moeten hebben van kleinere locaties, daar mag wat
ons betreft af en toe meer vaart gemaakt worden. De ontwikkeling van de KPN Locatie bij de
Amersfoortseweg kan een 100-tal woningen opleveren, maar ligt al een jaar stil vanwege
afstemming. Procedures gaan soms stroperig; we kunnen daar meer gevoel voor urgentie
tonen. Bij nieuwe woningbouw projecten zou wat onze betreft ook meer nadruk gelegd
mogen worden op ouderenwoningen.
Op het gebied van de sport ligt er nog een uitdaging. Het is de afgelopen tijd duidelijk
geworden dat niet alle sportverenigingen gelijk worden behandeld. Dat moet veranderen en
dat kan af en toe pijnlijk zijn. We moeten dan ook slimme oplossingen zoeken. Recent vond
een uitruil plaats van een sportclub van de Naardense voetbalclub voor wie de kosten van het
veld zwaar drukte, met dat van de Hockeyclub Naarden die kampte met enorme wachtlijsten.
Daar is sprake van de spreekwoordelijke win-win situatie waar de gemeente niet moet
aarzelen.
We zien de gemeente goede stappen zetten als het gaat om duurzaamheid. Er is een
veelheid aan initiatieven op het gebied van klimaat en biodiversiteit. We maken voortgang
met Samen Sneller Duurzaam. Tegelijkertijd zien we dat Samen Sneller Duurzaam zich nog
weinig uitbreidt, zich nog weinig verspreidt en beperkt concrete resultaten oplevert. Er zijn
ook érg veel initiatieven. Dat gaat ons inziens ten koste van de focus. De VVD ziet graag iets
meer focus in de besteding van tijd en geld en ook iets meer regie. Het college toont in de
Perspectiefnota dat dit ook de bedoeling is.
De energietransitie in de bebouwde omgeving vormt slechts 10% van het totaal van de
energietransitie, maar is wel de categorie die het meest ingrijpt bij inwoners en daarom ook
het meest uitdagend is. In dat licht moet ook de recente VVD motie worden gezien om de
energie-coöperatie te versterken, die immers in bewustwording, in begeleiding en in
collectieve opwekking een concrete bijdrage kan leveren.
Biodiversiteit vindt de VVD ook een belangrijk punt, en daar moeten we praktisch invulling
aan geven in alle projecten die onderhanden zijn. Zo was er bij de Emmaschool de keuze voor
de ene soort heg met een versterkende werking voor biodiversiteit, en een heg die dat juist
niet doet. Laat dan automatisch de keuze de juiste richting in gaan. In de ‘tiny forests’ zien
wij wat minder, dat lijkt meer iets voor Amsterdam; wij wonen hier al tussen de ‘big forests’.
Bestuurlijk vernieuwing toont een ambitieus programma. We zouden liever onze aandacht
concentreren om een aantal dingen echt goed te gaan doen (wijkplatforms, wijkwethouders,
een initiatieventafel) dan allerlei experimenten omarmen. Experimenten vergen
organisatorische aandacht die niet elders besteed kan worden. Burgerparticipatie is al een
aantal jaren ingevoerd en daar leren we nog steeds. Als we dan allerlei nieuwe experimenten
starten, dan gaat de aandacht verloren. Geen experimenten maar uitbouwen wat goed is.
Gooise Meren maakt deel uit van de Regio Gooi- en Vechtstreek en de Metropool Regio
Amsterdam. Het gaat dan om onderwerpen die te groot zijn voor de gemeente alleen. De
VVD is zeer gelukkig dat het adagium “Lokaal wat kan, regionaal wat moet” breed ingang

lijkt te hebben gevonden. En dat is wat de VVD betreft ook nodig. Zelfstandige
samenwerkingsorganisaties hebben de natuurlijke neiging de aandachtsgebieden uit te
breiden en te willen groeien. In dat opzicht is de Regio niet anders dan de EU. Vandaar dat de
VVD zeer gelukkig is dat een unanieme raad de agenda van de Regio graag beperkt ziet tot
de inhoudelijke speerpunten om vervolgens op zorgvuldige wijze de balans te zoeken tussen
slagkracht en bestuurlijke legitimiteit. Onze nog jonge gemeente Gooise Meren is nu de
tweede gemeente in de regio.
Afsluitend: de gemeente staat er goed voor, zeker in vergelijking tot andere gemeenten die
juist gefuseerd zijn. We zien gelukkig een bescheiden Perspectiefnota, nu we nog zo kort
geleden het Coalitie Uitvoeringsprogramma voorbij zagen komen. Wat ons betreft mag er op
onderdelen meer focus worden aangebracht om in het komende jaar veel van de uitvoering
te kunnen laten zien.

