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Klik hier voor begeleidende powerpointpresentatie

Voorzitter,
Leidend thema van De Lokale Partij voor deze algemene beschouwingen is
‘DE MANIER WAAROP’
www.delokalepartij.org

We zullen daarbij stilstaan bij 5 onderdelen.
1

• voorbereiding

2

• thema’s kadernota

3

• financiën

4

• programma’s

5.

• focus

twitter: @delokalepartij_

Ten eerste; nemen we u dit jaar graag mee in DE MANIER WAAROP De Lokale Partij heeft
toegewerkt naar dit moment.
DE MANIER WAAROP; De voorbereiding
Het begint met een goede voorbereiding. Wij voelen ons gesteund doordat zoveel mensen
ons weten te vinden. Ons bellen, ons mailen en ons betrekken in wat hun zorgen baart en
waar zij kansen zien. Inwoners vertegenwoordigen, daarvoor zitten wij hier.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Wat doen we zoal concreet aan voorwerk:
We luisteren commissies terug
•
Lezen aantekeningen na
•
Nodigen mensen actief uit mee te lezen
•
Fractieleden pluizen bepaalde onderwerpen nog eens na
•
Delen onderling inzichten met elkaar en sparren over waar we naartoe willen
•
En natuurlijk raadplegen we ook nog maar weer eens een keer de algemene
•
beschouwingen van de collega's van de afgelopen jaren
Dit is dus de MANIER WAAROP De Lokale Partij graag haar voorbereiding doet.
Dan zult u zich misschien afvragen. Welk resultaat behaal je nu met die manier van
werken. Veel voorstellen van ons worden naar de prullenbak verwezen.
Zelfs als alle fracties hun logo boven het voorstel willen leert de ervaring.
Want, wat zien onze inwoners ervan?
Dat hangt mede af van de attitude , de attitude hier in de gemeenteraad.
De atttitude om met elkaar te werken aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving
voor onze inwoners.
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Met elkaar, is dat de praktijk?
De MANIER WAAROP hier besluiten tot stand komen daar krijgt De Lokale Partij vaak
kromme tenen van.
Dat past niet in de kaders die wij graag zien. De manier waarop hier veelal besluiten tot
stand komen is niet de onze.
Dichtgetimmerd één of twee avonden ervoor in een achterkamertje van het
coalitieoverleg.
Niet afwegen wat echt breed leeft in de raad, maar een cordon vormen. Dat doet
afbreuk aan de democratie.

www.delokalepartij.org

Wij kijken met belangstelling naar de provincie Limburg waar een college zonder coalitie
voor elk plan een meerderheid in de Provinciale Staten gaat zoeken.
En ja, cda en vvd doen daar gewoon aan mee. Dus landelijke collega’s, laat u inspireren
en stel u eens een beetje duaal op.
Ten tweede
DE MANIER WAAROP de thema's in de Kadernota tot stand kwamen.
In de commissie vergadering heeft De Lokale Partij ook gevraagd waar komen eigenlijk
die twee, door de raad aangedragen, thema's vandaan?

twitter: @delokalepartij_

U kent de thema's
1. Stimuleren groei van het inwoneraantal
2. Omgaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing
Niets daarover daarover in het Startdocument Kadernota 2020 (17 jan 2019 in commissie
BM). Alleen iets over het proces en het tijdspad tot vaststelling van de kadernota. Niets
meer en niets minder.
Geen woord over thema’s, niets, alleen de aankondiging dat we in februari/maart een
brainstormsessie houden over de inhoud van de kadernota.
Vervolgens kwam die avond waarop raadsleden en fractieassistenten met gele memootjes
zonder enige voorbereiding mochten reageren op stellingen en daar wordt dan zomaar
een sterk richtinggevend kader uit gedestilleerd voor de kadernota.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Sterker nog: er wordt nu zelfs gesteld dat dit door de raad aangedragen thema's zijn.
Er was geen enkel voorstel. Het was totaal onvoorbereid, we waren niet volledig als raad.
Het was een informele setting.
Kortom, dit is NIET de manier waarop zoiets tot stand hoort te komen.
Het gaat namelijk geheel voorbij aan een visie waar we heen willen met Wijdemeren. Die
visie ontbreekt nog steeds volledig.
Wat voor gemeente willen we zijn. Daar moet het om gaan.
De Lokale Partij vindt ‘Stimuleren groei van het inwoneraantal’, uit de lucht gegrepen.
Niet gebaseerd op enige visie.
Het voornemen om een kansenkaart op te stellen zodat potentiële nieuwe bouwlocaties
in beeld gebracht worden, vinden wij onbestaanbaar als dat zonder visie plaats vindt.
‘Wat voor gemeente wil Wijdemeren zijn', dat moeten we scherp hebben en dat dient het
toetsingskader te zijn.
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De wens om dat nu eens duidelijk en onderbouwt in beeld te krijgen en vast te stellen is
niet nieuw.
Ook in de vorige raadsperiode hebben wij er constant op gehamerd.
Het was zelfs onderdeel van het in 2014 abrupt afgebroken proces met het bureau Kokx
en de Voogd.
Sindsdien/nadien zijn we steeds achter de feiten aangelopen.
Thema 2: omgaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing past ons veel beter.
Het is gebaseerd op de realiteit. Het sluit aan op ons verkiezingsprogramma, namelijk
Omzien naar elkaar en anticiperen op de vergrijzing.

www.delokalepartij.org

De Lokale Partij denkt dat dit tweede thema een veel prominentere plek in deze
kadernota verdient.
En dat daar ook budgetten bijhoren waarmee we werkelijk effect kunnen sorteren. Die
niet beperkt blijven tot een incidentele €15.000.
De Lokale Partij vindt dat we hier voor een grote en structurele opgave staan.
Waarbij het duidelijk is dat we ook in de hiernavolgende jaren extra budget absolute
noodzaak is. Die duidelijke keus en structurele inzet daarop missen wij zeer.

twitter: @delokalepartij_

In deze kadernota worden de kool en de geit gespaard. Dat is niet de manier waarop we
het doel bereiken.
Het sluit wel perfect aan bij het feit dat er feitelijk niets te kiezen valt. Het cda en D66
vroegen daar met name om. Scenario’s waaruit te kiezen valt. Het antwoord van
wethouder Klink was veelzeggend.
"We kunnen ook geen keuze lijstjes maken voor het cda. Er valt niets te kiezen.
We kunnen alleen wat doen door hier en daar wat weg te halen ......."
Ten derde
DE MANIER WAAROP; Financieel, hoe zit het in elkaar.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

U schrijft het zelf al in het raadsvoorstel. Het begrotingsevenwicht is fragiel.
Dat getuigt van zelfkennis.
Het college koos voor lagere inflatiecijfers dan verwacht door de officiële instanties.
Met als reden: (en ik citeer) ‘anders zouden we een NIET sluitende meerjarenbegroting
hebben’. We hebben dat goed in de oren geknoopt.
Het klinkt als een gekunstelde oplossing. ‘We nemen ook als uitgangspunt dat niet alles
duurder wordt’, zei de wethouder 29 mei j.l. bovendien nog.
Daarnaast zien wij dat aan een paar reserves minimale bedragen gedoteerd worden.
En dat zelfs een actualisatie van de Nota Voorzieningen & Reserves wordt aangekondigd.
Dat kan maar 1 doel hebben: nog meer afromen van reserves die ergens anders voor
bedoeld zijn.
Het college blijft schuiven met potjes. Hier een onsje minder, daar een half pond. En
zelfs grammetjes worden zwaar gewogen.
Illustratief is hoe dat met het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) is gegaan.
Voor 2018 onttrok het college € 400.000 uit de reserve en nu moet er de komende jaren €
540.000 bijgestort worden.
Puur en alleen omdat we anders financieel niet uitkomen. Schuiven met potjes noemt De
Lokale Partij dat.
Een boekhouders aanpak. Hoe lang is dat nog vol te houden?
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In de kadernota wordt gesproken over 'ruimtescheppende maatregelen' dat is toch een
term waar je veel van verwacht.
We zien en lezen veel, maar er wordt geen ruimte geschapen. Nee, er worden potjes
leeggeharkt!
En dat gaat heel ver, namelijk tot aan kruimelwerk toe.
Zelfs dhr van Balen viel het op. Hij stelde in de commissie de vraag: "Hoelang kunnen we
dit nog volhouden?", zonder daar overigens een antwoord op te krijgen.
"We zouden eens even wat verder en langer vooruit moeten kijken", was zijn opmerking.
Dat is precies de kern van de zaak.

www.delokalepartij.org

Hoe het vorig jaar met het meerjarenonderhoudsplan (MOP) ging, hoorde u net van ons.
Dit jaar wordt de storting in de reserve speeltoestellen structureel gehalveerd, maar in
dezelfde kadernota wordt de verwachting uitgesproken dat in de toekomst onvoldoende
middelen beschikbaar kunnen zijn voor herinrichting speelplekken. Een duidelijke
aanwijzing dat net zoals bij het MOP, de slang zich straks in de eigen staart bijt.
We zien dat vooral wat centjes gevonden worden door te onttrekken uit reserves of zelfs
door er tijdelijk, (tijdelijk .......?), minder in te storten.
U waakt er angstvallig voor om dit geen structureel karakter te geven.
Nogal logisch anders wordt u door de provincie op de vingers getikt.
Maar iedereen weet: dit Potverteren houden we niet vol.

twitter: @delokalepartij_

In de kadernota en op andere gemeentelijke uitingen worden talloze waarschuwingen
gegeven die duidelijk maken dat er financieel nog wel wat tegenvallers aan zitten te
komen:

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

1. Nu de uitvoering van vele projecten uit het gebiedsakkoord op stoom is mag ook
verwacht worden dat het duurzaam beheer geregeld is. Dat is immers afgesproken.
Komt hiervan niets voor rekening van de gemeente Wijdemeren binnen het
voorliggende meerjarenperspectief?
2. Het bebordingsplan is thans alleen afgerond voor Ankeveen en Nederhorst den Berg.
Het budget is op. De andere vier kernen gaan nog volgen maar de financiële effecten
volgen pas in kwartaal IV van 2019. Op grond van destijds door de raad ontvangen
informatie verwachten wij dat minimaal 150.000,—nodig is.
3. De hogere vrijval ad 450.000,—per jaar uit de reserve Rationeel wegbeheer is in
meerjarenperspectief structureel geraamd. Loopt deze oneindig door? Zo niet, tot
wanneer dan wel. Kan de herziening van het onderhoudsplan rationeel wegbeheer tot
een forse nadelige wijziging leiden? We zien dat de Provincie er ook zo zijn zorgen
over heeft!
4. Volgens wethouder Klink is ook de nieuwe aangepaste stelpost van het BTWcompensatiefonds nog redelijk risicovol en is het misschien verstandiger het nog lager
in te ramen.
5. De jaarlijkse investering op het brede gebied van ICT moet verhoogd worden (blz 13
kadernota) maar volgt pas bij de programmabegroting 2020.
6. De incidentele kosten voor een speciale dataverbinding met Hilversum, idem blz 13.
7. Het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) zal naar verwachting leiden tot
extra uitvoeringsmaatregelen. Hiervoor zijn echter nog geen middelen beschikbaar,
blz 18.
8. Bij uitwerking van een van de grotere beschoeiingsprojecten lijken de kosten
aanzienlijk hoger uit te komen, blz 18. Ook de Provincie uit hier zorgen over de
onderbouwing van het budget.
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9. Risico op extra kosten voor de gemeente nu de bodemtaken grotendeels worden
overgedragen aan gemeenten, blz 24.
10. Naast de al bekende 694.750 voor invoering van de Omgevingswet (waarvan
momenteel 600K gedekt is) is in de periode 2020-2021 aanvullend budget nodig, blz27
Alles lijkt er nu op gericht het met kunstgrepen uit te zingen totdat één gemeente
Gooistad een feit is.

www.delokalepartij.org

Kortom, ruimtescheppend is een farce. De manier waarop staat ons totaal niet aan.
Krampachtig vasthouden aan het niet verhogen van de lokale lasten en wel enorm de
structurele kosten uit laten dijen gaat zich onherroepelijk wreken op termijn.
Wij voorspellen u dat dit spaak loopt. Tenzij de redding uit Den Haag komt, met een een
grote verhoging van de Algemene Uitkering.
Alles ademt de sfeer dat u daarop lijkt te anticiperen. Maar het laatste nieuws over de
vorige week verschenen meicirculaire, lijkt niet erg florisant.
Voor één onderdeel van de ruimtescheppende maatregelen maken wij toch een
uitzondering.
Dat is de post ‘ Diverse aframingen’ binnen het Sociaal Domein.
Het was voor ons een eyeopener dat de wethouder deze aframing in perspectief plaatste
tegenover de beleidstoevoegingen in het Sociaal Domein.
Netto blijven deze gelden daarmee binnen het Sociaal Domein en die verschuiving kunnen
wij wel waarderen.

twitter: @delokalepartij_

Ten vierde
Een drietal opmerkingen over de programma’s
Programma 1 Bestuur en Burger
Er is enorm geïnvesteerd in de organisatie met unanieme steun van de raad.
Nu we door moeten pakken en tot in lengte van jaren waken over de kwaliteit en
continuïteit van de organisatie haakt het college af wegens het gebrek aan budget en
neemt genoegen met de helft. Terwijl overduidelijk de noodzaak voor wat echt nodig is
aan opleidingsbudget, wordt aangetoond in de kadernota.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Steken we als raad ook daar de kop in het zand collega’s?
Of verlangen we een toezegging van het college dat zij bij de begroting zorgen voor wat
echt nodig is. Zoals het nu gaat is het niet de manier waarop De Lokale Partij het wenst.
Programma 3 Openbare Ruimte
De structurele formatie-uitbreiding voor het dorpenbeleid.
Geen budget voor de dorpen maar 120.000 per jaar in salarissen.
Wij zien hier absoluut geen brood in.
Wijdemeren is het dorpenbeleid in optima forma.
Hou toch eens op met de hype om hieraan invulling te geven.
Het is enkel en alleen ingegeven op de coalitiewens om op te gaan in één groot Gooi
Stad, en dat perspectief is gelukkig verder weg dan ooit.
Het deed ons denken aan wat de heer Roosenschoon zei in de commissie: ‘Dorpenbeleid,
het blijft nogal rommelig, de structuur ontbreekt, het woord Dorp lijkt er bovenop
geplakt’.
Wij zijn van harte mede indiener van het op initiatief van PvdA-GL ontstane amendement
‘Geen Dorpenbeleid maar Duurzaamheid’.
Dus mevrouw IJsbrandij en mijnheer Roosenschoon: nu volop kansen om duurzaamheid zo
ruim mogelijk te begroten!
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Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij wijzen hier slechts op het onvoldoende reserveren van middelen voor invoering van
de omgevingswet.
Het lijkt hand in hand te gaan met de beperkte voortgang op dit dossier.
Wethouder invoering omgevingswet en wethouder financiën hebben een tegenstrijdig
belang.
Door steeds weer uit allerlei bronnen een dotatietje te doen aan de reserve
Omgevingswet blijft de trein hortend en stotend rijden in onze ogen.

www.delokalepartij.org

Ten vijfde
De manier waarop: Wat vindt De Lokale Partij waar de focus op gericht moet zijn?
Er is/wordt enorm geïnvesteerd in de organisatie. De noodzaak is onbetwist.
De Lokale Partij heeft de voorstellen daartoe vol gesteund.
De Lokale Partij is van mening dat we nu vooral moeten focussen op wat we doen ook
goed doen.
Dingen afmaken voordat we eerst nieuwe zaken overhoop halen.

twitter: @delokalepartij_

De 'oude bekenden' zoals die november vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling ook
genoemd werden, moeten nu eindelijk eens tot resultaat leiden.
Niet steeds nieuw hooi op de vork erbij nemen. Afwerken en voortgang boeken.
Afspraken nakomen en voorkomen dat door tijdgebrek en te veel hooi op de vork zaken
verslonzen. En communiceren.
We geven u slechts enkele voorbeelden waar we toezeggingen van het college op
verlangen hoe dit op te lossen:

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

1. Het onderhoud op de begraafplaatsen. We durven het haast niet te benoemen want
de politieke partijen lijken over elkaar heen te buitelen op dit aspect.Het kan toch
niet waar zijn mede gelet op de hoge kostendekkende tarieven en de inhaalslag die
op basis van het geactualiseerde plan gemaakt is. Graag uw reactie vandaag daarop!
2. De renovatie van de speeltuin in de Uiterdijksehof in Nederhorst den Berg die na
ruim een jaar nog steeds niet afgerond is. Beloftes over voortgang genoeg maar
concreet geen stap vooruit.
3. De grote ongerustheid onder eigenaren van landbouwgrond waarop
natuurontwikkeling gepland is en met onteigening wordt gedreigd. Een duidelijke en
empathiese communicatie vanuit de verantwoordelijk wethouder wordt keer op keer
gemist. Wethouder doe daar wat aan!
4. Het alsmaar uitblijven en op elkaar afschuiven van het nakomen van de afspraak tot
de plaatsing van een hoge heg bij de Godelindehof.
5. De evaluatie van de pilot participatie die onder andere bij het Achtererf een stille
dood gestorven is. Wij verwachten vandaag een harde toezegging wanneer we de
resultaten van de evaluatie kunnen bespreken.
6. De wonderlijke gang van zaken rond talloze handhavingsverzoeken mbt de kaalslag
op Eikenrode alsmede het tolereren dat onder de dekmantel van de gemeente
geopereerd wordt. En nog steeds niet het toegangsbord met de juiste regels.
7. De breed gedeelde wens en continue vraag om aandacht voor verkeersveiligheid in
de breedste zin van het woord.
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Ook hier gaat het weer om de manier waarop we zaken realiseren.
Niet uit de handen laten vallen als het even moeilijk is.
Sorry zeggen als het eens een keer verkeerd gaat en oog hebben voor de continuïteit.
Het belangrijkste vindt De Lokale Partij toch dat we eindelijk eens vaststellen wat voor
gemeente wij willen zijn.
Hoe, wat en waar gaan we heen met onze gemeente?
Uiteraard zit daar een component in met welke gemeente doen we zaken samen.
Maar vooral hoe zien wij Wijdemeren binnen de eigen gemeente grenzen.

www.delokalepartij.org

Dat geeft ons richting en voorkomt allerlei hap snap beleid en incidenteel brandjes
blussen.
Wij roepen de collega raadsleden en het college op hier gezamenlijk echt werk van te
maken en wel op zodanige wijze dat het college richting de begrotingsvaststelling in
november concreet stappen zet om tot die aanpak te komen.
Wij horen graag een reactie van het college daarop.

Ten slotte
Afsluitend
twitter: @delokalepartij_

Wij zien uit naar de begrotingsbehandeling 2020-2023 in november van dit jaar.
De Lokale Partij wenst een ieder die daaraan bij gaat dragen veel wijsheid en inspiratie
toe.
Voor De Lokale Partij is DE MANIER WAAROP wij gezamenlijk doelen als gemeenteraad
bereiken van grote waarde voor de onderlinge verhoudingen.
Essentieel daarbij is zoals al gezegd, een breed gedragen en gedeeld beeld:
wat voor gemeente wil Wijdemeren zijn?
Dank voor uw aandacht.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
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Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen, Olivier Goetheer
Margriet Rademaker en Frits den Hartog
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