
   De Lokale Partij 
  

w
w

w
.delokalepartij.org  

 
tw

itter: @
delokalepartij_  

facebook: w
w

w
.facebook.com

/D
eLokalePartijPolitiek

 

 

aangeboden door: Gert Zagt & Alette Zandbergen

Gemeente Wijdemeren

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

8 november 2016

http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek


   De Lokale Partij 
  

w
w

w
.delokalepartij.org  

 
tw

itter: @
delokalepartij_  

facebook: w
w

w
.facebook.com

/D
eLokalePartijPolitiek

 

Voorzitter, dames en heren, 

Algemeen 

In deze beschouwing kijken we nog eens extra goed naar onze eigen gemeente 
Wijdemeren. Dat betekent niet dat wij de ogen sluiten voor wat er in de wereld 
gebeurt. 

‘Realiseren van ambities is geen vanzelfsprekendheid. Wat in de begroting 
voorligt is uitvoerbaar en realistisch met nagenoeg gelijkblijvende 
woonlasten’.  

Dit is een stukje uit het voorwoord van de programmabegroting 2017.  

Welnu, dan heeft De Lokale Partij nieuws! Wij komen met een amendement. 

Deze plannen kunnen wij in 2017 uitvoeren voor maar liefst € 40,80 minder per 
huishouden.  

Aanpak 

Overall vinden we dat deze programmabegroting een ruime voldoende krijgt. 
Destijds bij het vaststellen van de kadernota stemden wij tegen. Het was veel 
te kort dag om het goed voor te bereiden. Bovendien plaatste het amendement 
van de coalitie, voor het zogenaamde scenario 2A, ons voor een voldongen feit. 

Wij kunnen deze begroting in grote lijnen steunen. Maar we kunnen er met 
elkaar nóg meer van maken door te luisteren naar ideeën van anderen. Dit 
ontbreekt in de ogen van De Lokale Partij hier nogal eens. We doen onze 
burgers daarmee tekort! 

Als je deze begroting leest lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Uit niets blijkt 
urgentie om de toch door het college gretig omarmde onvoldoende uit het 
bestuurskracht onderzoek het hoofd te bieden. Wonderlijk!  

Kijk nu toch tot hoeveel deze zelfstandige gemeente in staat is. 

De Lokale Partij gaat nu met u in vogelvlucht de programma’s langs en stipt 
enkele punten aan. 
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Programma 1 Bestuur en Burger 

“Eerlijk en open communiceren” is de ambitie. In onze ogen geen verhaaltjes 
dus! zoals: 

• Rekenen met 1% inflatie als die in werkelijkheid bijna 0 is! 
• Feiten verbloemen of er omheen praten zoals bij de D100 waar niets 

opgehaald is voor de bestuurlijke toekomst terwijl de inwoners dat o zo 
graag kwijt wilden.  

• Dralen met antwoorden op onze vragen, nu de temperatuur blijkbaar wat 
oploopt in de Belasting Samenwerking SWW. 

•

Programma 2 Veiligheid 

Naleving van de leeftijdsgrens door drankverstrekkers verbeteren van 41 naar 
50% is de ambitie van dit college. 50% dat is toch veel te laag, dat is geen 
ambitie.  
Hoe kan je nu tevreden zijn als slechts 50% van de drankverstrekkers in je 
gemeente zich aan de wet houdt. Niet als het aan De Lokale Partij ligt.  

Uw excuus was dat toezichthouders niet altijd aanwezig 
zijn. Dat begrijpen wij.  Al kunt u de 2e BOA die nu komt 
vast zwaarder inzetten. Wat wellicht sterker bijdraagt aan 
naleving is: maak de overtreders maar openbaar. Dat is 
een vorm van sociale controle waar De Lokale Partij veel 
meer in ziet en die appelleert aan maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We moeten het verstrekken van 
alcohol aan minderjarigen niet tolereren. Wij dienen 
hiervoor een motie in. 

Programma 3 Openbare Ruimte 

Participaties 
Inmiddels zijn er 95 participaties in de openbare ruimte.  Geweldig. De Lokale 
Partij vraagt bij dit onderwerp aandacht voor de continuïteit! Vaak hebben 
projecten slechts 1 echte gangmaker en dat is kwetsbaar. Hoe borgt u de 
continuïteit college? 

Gladheidbestrijding 
Hoe zit het ondertussen met de gladheidbestrijding? We weten dat de 
portefeuillehouder op de Hilversumse-tour zit. Maar onze aangenomen motie 
van vorig jaar sprak uit dat de lokale ondernemers nu eens een reële kans 
moeten krijgen. 
Vraag: Hoe vult u dit in en wanneer krijgen onze lokale ondernemers eindelijk 
die reële kans?  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Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme 

Cabomba 
Tja de Cabomba. Wat gaan we doen? ‘Proefnemingen waarbij diverse 
beheermethoden worden vergeleken. Het burger initiatief is de grote trekker’. 
Maar wat blijkt? Voor de jaren 2017 en verder is geen cent gereserveerd. Dat is 
wonderlijk gelet op het kadernota-amendement van de coalitie. Ook het 
coalitieakkoord is er duidelijk over.  

Vraag: waarom heeft u geen invulling gegeven aan het amendement van de 
coalitie? 

Wij zullen een amendement indienen om deze omissie te herstellen.  
En tevens kunt u rekenen op een motie om het geld dat over is van het 
cabomba-budget 2016 over te hevelen naar 2017. 

 
Programma 5 Sociaal 
Domein 

Geschuif van gelden 
Wij maken ons zorgen om het 
geschuif van het college met de 
gelden van het Sociaal Domein. 
Best vreemd dat de zorgen 
daarover groter zijn dan de 
zorgen om de zorg.  
We zien en horen aan alles dat 
het vrij goed gaat. Geen 
wonder, we zijn een kleine 
gemeente. 
De herinrichting van het Sociaal 
Domein pakt in kleine 
gemeenten beter uit voor 
burgers vinden ambtenaren 
volgens een uitgebreid artikel in 
Binnenlands Bestuur.  Kleine 
gemeenten weten de zorg 
dichter bij de burgers te 
brengen. Knoop dat maar eens 
in uw oren collega’s! 

stukje binnenlandsbestuur  
d.d. 3 nov 2016 “Zorg in Kleine 
gemeenten beste geregeld” 
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Programma 6  

Dat is het favoriete programma van mijn collega. Van welke wethouder zou dit 
zijn? Of is dit het programma Carte Blanche? 

Programma 7 Natuur en Milieu 

Horstermeer 
Over de Horstermeer is al jaren een discussie gaande. Nog steeds staan de 4 
D’s in de begroting: draagvlak, droog, duurzaam en 
duidelijk. 

Kunt u nu vandaag nu eens klip en klaar aangeven 
waar u als college de grens stelt? Is dat 
bijvoorbeeld: 
- GEEN achterommetjes mogelijk maken via het 

bestemmingsplan voor Plas-dras en hoger peil 
ideeën?  

- Actief protesteren, waarbij u gevoed wordt door 
de bewonersvereniging tegen de ontwikkelingen die het Waterschap, de 
Provincie Noord-Holland, dan wel Natuurmonumenten nog steeds 
voorstaan? 

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Huisvesting jongeren 
Fijn te constateren dat De Lokale Partij samen met vooral CDA, D66 en PvdA/
GL zo op één lijn zitten met betrekking tot het prioriteit van het huisvesten van 
jongeren ten einde de kernen leefbaar te houden. Ook in 2017 zullen wij ons 
daar hard voor maken. 

Prachtig zoveel woningbouwplannen in dit programma en wat een zegen dat de 
woningmarkt zo is aangetrokken is. Een mooie indicator is de bouwleges 
opbrengst. € 331.000 meer tov 2013 !!!!! Gigantisch, bedenk eens wat je daar 
als gemeente zo maar meer voor kan doen. 
2013 € 407.000 leges opbrengst en 2015 € 738.000. € 331.000 ! 

Dennenlaan 

We pakken er 1 potentiële bouwlocatie uit. De Dennenlaan 
in Loosdrecht, de oude gemeentewerf waar nu nog even 
tijdelijk de brandweer zit. Wethouder Smit zei toe dat de 
raad binnenkort te informeren over de voorgenomen 
verkoop (verkoop staat op de rol voor 2017). 
De Lokale Partij wil vandaag graag bevestigd krijgen, dat 
de opbrengst van deze werf ten gunste komt aan de 
boekwaarde van de werf aan De Kwakel.  
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Destijds was dat het raadsbesluit.  Deze verkoopbaten zouden gebruikt worden 
om de kapitaallasten van de nieuwe werf te verlagen!  

Tevens vragen we van het college de toezegging dat niet met louche partijen 
zaken wordt gedaan. Vraag: Hoe zekert u dat af en start u bijvoorbeeld 
standaard een bibob procedure op, voordat er stappen gezet worden waaraan 
men rechten kan ontlenen? 

We zullen onze ideeën met betrekking tot de Dennenlaan met een motie 
benadrukken. 

De financiële kant van de medaille 

De Lokale Partij heeft bij de installatie van de nieuwe wethouder het vertrouwen 
in zijn aanpak en kundigheid uitgesproken. Wij geven nogmaals mee dat hij 
zeer consequent moet zijn. De collegeleden gaan soms wel erg makkelijk met 
het gemeenschapsgeld om, vooral wethouder Reijn. “Laat sjoemelwethouder 
niet het woord van 2016 worden” spraken wij vorig jaar uit. Dat is het ook niet 
geworden, maar “de methode Theo”, zoals een raadslid dat aan collega Joost 
Boermans uitte is inmiddels een gevleugeld begrip. Zo wil je er toch niet 
opstaan voorzitter, want het was zeker niet complimenteus bedoeld. 

Maar wat zien we ook weer in deze begroting? Een enorm geschuif met potjes 
en incidentele baten om de begroting sluitend te krijgen.  
Een voorbeeld: De storting in het rioolfonds wordt structureel € 150.000 gekort 
omdat er al genoeg geld in het fonds zit. Dit is gebaseerd op een onderbuik 
gevoel en dus zonder een actueel onderhoudsplan. Maar het vullen van het veel 
te lege fonds rationeel wegbeheer wordt naar de toekomst verschoven! Is dat 
rentmeesterschap CDA? 

De vertrouwelijke opgave van de opbrengsten grondverkopen hebben we 
ingezien maar daaruit bleek dat voor 2017 een forse bate is opgenomen die al 
in 2016 gerealiseerd is. Dat klopt dus niet! Hoe gaat u dat oplossen college? 
We zien het ook terug in de ontwikkeling van de algemene reserve. Deze daalt 
met een kwart miljoen volgens de begroting.  
Nu het economisch tij weer gunstig is moet het ook zonder deze kunstgrepen 
kunnen. De Lokale Partij vindt deze aanpak niet chique en bovendien totaal niet 
transparant. Dit is niet onze logica. 

Inflatie 
Wij hebben Scenario 2A (kadernota) van de coalitie nog eens goed bestudeerd. 
De coalitie heeft structureel €40.000 bespaard door geen inflatiecorrectie uit te 
voeren op een aantal uitgaven. Hoe kan het dan zijn, beste collega’s van de 
coalitie dat u wel een inflatiecorrectie toepast op alle lokale lasten die u de 
burgers in rekening brengt (pag 156/157 Programmabegroting)? Dat is toch 
meten met 2 maten? 
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Niet betalen aan je leverancier maar het wel verrekenen in de prijs van het 
product voor de klant!! Is dat correct? We horen straks in het debat daarop 
graag uw eigen unieke reactie. 

Woonlasten omlaag 

We kondigden het al aan. Wij hebben een amendement om de lokale lasten in 
2017 € 40,80 per huishouden te verlagen. 
Eerst krijgt u van ons even een juist overzicht van de lokale lastendruk. Want in 
onze begroting klopt dat niet. Dat stelden wij vast in het vertrouwelijk overleg 
met het team van financiën waar we op grond van de verordening ambtelijke 
bijstand (2003) een beroep op deden. Hartelijk dank ook nog vanaf deze plaats 
voor het klankborden en de gedeelde informatie. 

De lokale ‘juiste’ lokale lastendruk (pag 117) met in rood de correcte bedragen. 

En dan nu het overzicht zoals het kan worden als u het amendement van De 
Lokale Partij steunt. 

Kortweg komt het erop neer dat de gemeente 6 juli jl. € 423.303,57 terug 
ontving van de GAD. En De Lokale Partij vindt dat die gelden de huishoudens 
toekomen. De afvalstoffenheffing mag immers niet meer dan kostendekkend 
zijn! Omgerekend en gelet op ambtelijk advies komen we op deze bedragen. 
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2015 2016 2017

woningwaarde € 360.000 € 360.000 € 360.000

onroerende zaakbelastingen € 498 € 498 € 503

afvalstoffenheffing (3p) € 264,84 € 270,36 € 285,84

rioolheffing (150 m3) € 283,64 € 301,20 € 287,88

Totaal € 1046,48 € 1069,56 € 1076,72

HET NIEUWE PLAATJE 2015 2016 2017

woningwaarde € 360.000 € 360.000 € 360.000

onroerende 
zaakbelastingen € 498 € 498 € 503

afvalstoffenheffing (3p) € 264,84 € 270,36 € 245,04 minus €40,80 ivm
“teruggave GAD”

rioolheffing (15m3) € 283,64 € 301,20 € 287,88

Totaal € 1046,48 € 1069,56 € 1035,92 ipv € 1076,72

http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek


   De Lokale Partij 
  

w
w

w
.delokalepartij.org  

 
tw

itter: @
delokalepartij_  

facebook: w
w

w
.facebook.com

/D
eLokalePartijPolitiek

Afsluitend 

Voorzitter, het zou fijn zijn als er eens wat meer begrip en waardering is voor de 
vaak degelijke voorbereiding van onderwerpen van welke fractie dan ook. Wij 
hebben toch die controlerende taak, we doen het toch alleen om samen een 
beter resultaat te bereiken?  

De beantwoording van 160 begrotingsvragen kwam binnen 5 dagen. College, 
mogen wij blijven rekenen op deze snelheid en compleetheid? Voor dit tempo 
delen wij een 10 met griffel uit. Niks geen onvoldoende voor onze ambtenaren 
wat De Lokale Partij betreft! 

Je zou er haast een motie voor maken om dit serviceniveau vast te houden. 
Vele burgers zullen blij zijn met zo’n snel antwoord op slechts 1 vraag. 

We staan aan de vooravond van iets heel belangrijks. Namelijk het aan onze 
inwoners laten zien dat we ze serieus nemen. Feitelijk ook het antwoord geven 
op één vraag. Namelijk: wat is de toekomst voor Wijdemeren. De Lokale Partij 
roept haar collega’s op om de afstand tussen de lokale overheid en burger niet 
te vergroten. Respecteer de stem van de inwoner. Nu een verloving aangaan en 
doen alsof je na de verkiezingen pas gaat besluiten om te trouwen, is de 
inwoner voor de gek houden.  

Laat de verkiezingen in 2018 geen fop-verkiezingen worden!  

De Lokale Partij wenst een ieder succes met de uitvoering van de begroting 
2017 en dankt u voor de aandacht. 

Gert Zagt en Alette Zandbergen 

De Lokale Partij
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