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1.

Kennisnemen van
De reactie van het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen.

2.

Inleiding
Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de Jaarstukken 2018, het
Voortgangsverslag 2019-1 en de Perspectiefnota 2020 aangeboden ter beoordeling en vaststelling
door de gemeenteraad. Vorige week dinsdag ontving het college de algemene beschouwingen. Wij
sturen u hierbij onze reactie op uw beschouwingen, ter voorbereiding op het debat in de
raadsvergadering van 26 juni 2019. Wij verwachten hiermee een constructieve bijdrage te leveren
aan het gesprek met de gemeenteraad.

3.

Kernboodschap
3.1 Reactie college algemene beschouwingen
Wij hebben de algemene beschouwingen met belangstelling gelezen. Wij danken alle fracties voor
hun opmerkingen en bijdragen. Daarmee helpt u ons: u bevestigt dat we de goede richting zijn
ingeslagen, en u doet ons beseffen waar het beter kan of waar het op dit moment aan ontbreekt.
Er klinkt bezorgdheid door in de bijdragen van de fracties en soms is er kritiek. Het college
constateert ook een aantal positieve geluiden. Verder valt het ons op dat veelal dezelfde
onderwerpen worden benoemd en dat de denkbeelden niet ver uit elkaar liggen.
3.2 Veelgenoemde zaken
In het algemeen zien wij een groot aantal zaken in de diverse beschouwingen terugkomen, waar
we in deze reactie nader op ingaan. Dit zijn:
1.
Ambities college
2.
Financiën
3.
Onderwijshuisvesting
4.
Buitenruimte en zwembad
3.3 Ambities college
Summier, marginaal, weinig perspectief, geen daadkracht. Zo maar enkele woorden uit de
bijdragen van de fracties over de Perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota laat weinig nieuw
beleid zien, zo merken meerdere fracties op. En dat klopt. Het college heeft bewust geen
aanvullende ambities opgenomen. Nog niet zo lang geleden presenteerde de nieuwe coalitie,
bestaande uit VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks het coalitieakkoord Duurzaam, Sociaal,
Veilig en Vitaal. De ambities van het akkoord zijn in het College-uitvoeringsprogramma uitgewerkt
en in de meerjarenbegroting opgenomen. Het zou geen goede zaak zijn om nu al met aanvullende
ambities te komen. Er moet een balans zijn tussen ambities en een duurzaam financieel beleid. De
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ambities blijven met de Perspectiefnota 2020 overeind: Samen werken aan een sociaal, veilig en
vitaal Gooise Meren.
3.4 Financiën
De basis voor de genoemde samenwerking is vanzelfsprekend een gezonde financiële situatie in de
gemeente Gooise Meren. Ons weerstandsvermogen is dusdanig dat mogelijke tegenvallers
opgevangen kunnen worden. Dat is natuurlijk positief. De actuele financiële situatie van de
gemeente vraagt echter om bewuste keuzes. We worden onder meer geconfronteerd met
teruglopende inkomsten van het Rijk. We kunnen het geld maar één keer uitgeven en het is zaak
dat we keer op keer zo zorgvuldig mogelijk afwegingen maken. Gooise Meren heeft minder te
besteden. In de Perspectiefnota 2020 hebben we uitgangspunten benoemd en enkele
zoekrichtingen gepresenteerd. In enkele beschouwingen gaat u hier nader op in. Voor sommige
zoekrichtingen lijkt geen draagvlak te zijn (bijvoorbeeld verhogen parkeertarieven), voor andere
wel (bijvoorbeeld instellen kapitaallastenplafond). Dat is goed om te weten. Niet voor niets hebben
we de fracties gevraagd hun visie hierop te geven. De visies helpen ons om richting te geven aan de
invulling van het gemeentelijk beleid, de Programmabegroting voor 2020 en de
meerjarenbegroting 2021‐2024. De zoekrichtingen werken wij de komende periode uit tot
voldragen voorstellen, waarbij wij uw reactie meewegen.
3.5 Onderwijshuisvesting
Kwalitatief goed onderwijs is van essentieel belang voor Gooise Meren. Adequate huisvesting is
daarbij een randvoorwaarde, zeker gezien de veranderingen waar in het onderwijs sprake van is.
Het Integraal Huisvestingsplan Gooise Meren (IHP) bevat ambities die verder gaan dan de
wettelijke zorgplicht voor onderwijs. Ambities zoals het aanpassen van de functionaliteit van de
gebouwen binnen de bestaande structuur, het faciliteren van kwalitatief goed en innovatief
onderwijs, het verbeteren van het binnenklimaat, de duurzaamheidsopgave voor gebouwen, de
mogelijkheden tot het vormen van een IKC bij nieuwbouwopgaven en afspraken over renovatie
maken deel uit van het huisvestingsplan. Het IHP biedt een toekomstbestendig perspectief voor de
scholen in Gooise Meren.
In de Perspectiefnota zijn extra middelen opgenomen voor onderwijshuisvesting om uitvoering te
kunnen geven aan de ambities neergelegd in het Integraal Huisvestingsplan. Het college
constateert dat veel partijen geschrokken zijn van de extra kosten voor de tijdelijke huisvesting
voor het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Wij begrijpen deze zorgen. Uitvoering geven
aan het IHP is ook een majeure gezamenlijke opgave van college, gemeenteraad en
schoolbesturen. We staan nu aan het startpunt van het IHP proces.
De afgelopen periode is het college bezig geweest om de kosten voor de tijdelijke huisvesting in
kaart te brengen. Deze kosten zijn geland in de Perspectiefnota 2020. Uitvoering geven aan het
IHP is een zorgvuldig proces. We trekken hierin graag samen met de gemeenteraad op. Het college
vindt het van belang te benadrukken dat de gemeenteraad nog op verschillende momenten
betrokken zal worden bij de uitvoering van het IHP en de noodzakelijke tijdelijke huisvesting. Denk
daarbij aan locaties, planning en investeringen.
Tot slot. In de bijlage ‘memo over onderwijshuisvesting‘ lichten we het huidige voorstel toe, geven
we een nadere onderbouwing van het benodigde bedrag voor tijdelijke huisvesting en schetsen we
een ander scenario.
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3.6 Buitenruimte en zwembad
Een aantal partijen besteedt aandacht aan het beheer van de openbare ruimte en het zwembad.
Over het beheer van de buitenruimte is een motie ingediend. Het is goed dat de raad zelf met
voorstellen komt om de uitgaven van de gemeente te verlagen. Het college staat er dan ook voor
open om de budgettaire consequenties te onderzoeken van de in de motie genoemde
uitgangspunten a t/m f en de raad daarover te rapporteren. Om goede keuzes te kunnen maken is
het niet voldoende om alleen naar de directe financiële consequenties te kijken. De gevolgen
kunnen veel breder van aard zijn.
3.7 Tot slot
De opgaven van de gemeente, of het nu het realiseren van ambities is of het doorvoeren van
bezuinigingen, vragen om samenwerking met elkaar: raad, college en ambtelijke organisatie en
vervolgens met onze inwoners. Samen met de gemeenteraad en samen met de samenleving. Dat
is in lijn met het Coalitieakkoord Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal.
4. Communicatie
Er zijn in totaal zo’n 26 moties en amendementen ingediend. Op de moties en amendementen
reageert het college in de meningsvormende raad. We zullen onze inwoners via de gebruikelijke
kanalen over de uitkomsten informeren.
5.

Vervolg
Wij vertrouwen erop met deze reactie recht te doen aan uw beschouwingen op de Perspectiefnota
2020. We kijken uit naar een goede bespreking van de Perspectiefnota 2020 in de
Meningsvormende raad van 26 juni aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage
Memo over onderwijshuisvesting
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