Persbericht
Wijdemeren, 10 juni 2022
‘Alle hens aan dek’
Na een intensieve periode en in prettige samenwerking is het ‘Coalitieakkoord-Plus” af.
Het heeft als titel ‘Alle hens aan dek’ gekregen. Voor alle partijen in de raad van
Wijdemeren is duidelijk dat we voor grote uitdagingen staan. De basis op orde brengen,
financieel en organisatorisch, staat bovenaan. Dat is dé grondslag voor dienstverlening
op niveau.
De zorgelijke financiële situatie gecombineerd met de hoge inflatie en de personele
bezetting in een krappe arbeidsmarkt zullen in de aanloop naar de begroting 2023 tot
lastige afwegingen leiden. Hoe de nu al bekende tegenvallers 2022 op te vangen is
daarenboven de eerstkomende klus. Dat neemt niet weg dat we daarnaast onze ambities
verwoord hebben.
De komende jaren gaan we participatie meer inhoud geven door onder andere merkbare
invloed, herkenbaar ritme, voorkomen van onduidelijkheden en ons inspannen voor
representatieve participatie. Tevens willen we gemeente-breed zoveel mogelijk kennis
van inwoners actief benutten en de gemeenteraad tijdig betrekken bij kaderstelling.
Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Denk dan aan de energietransitie, bevordering
biodiversiteit, “van het gas af”, klimaatadaptie en bescherming van natuur en landschap.
En daarmee ook op diverse gemeentelijke beleidsterreinen waaronder openbare ruimte,
volkshuisvesting, mobiliteit en recreatie & toerisme.
Voor het minimabeleid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening is veel aandacht. Niet
iedere inwoner van Wijdemeren heeft een goed inkomen. En alles wordt duurder, denk
aan de gestegen energielasten en de inflatie. Een goed minimabeleid zorgt ervoor dat
men mee kan blijven doen aan onze samenleving.
De rol en taakinvulling van de ondernemersmanager en de dorpscoördinatoren willen we
behouden. Het ambassadeurseffect ervan draagt bij aan het dichterbij de inwoners staan.
De vindbaarheid van zorgvoorzieningen willen we verbeteren zodat de zorgvrager zo
eenvoudig mogelijk bij het juiste loket terecht komt.
Op het gebied van bouwen bezien we mogelijkheden om bestaande bebouwing beter te
benutten of te transformeren tot woningen. Waar in dorpen nog ruimte is voor zorgvuldig
inbreien, is dat passend in de omgeving en met respect voor onze prachtige natuur. Tiny
houses (kleinschalige woonvormen) krijgen het label sociaal en daarbij werken we
evenals bij starterswoningen bij voorkeur samen met de woningcorporaties. Grotere
ontwikkeltrajecten zoals Ter Sype en Groenewoud/VLEK krijgen prioriteit.
Op vrijdagavond 17 juni is de presentatie van het akkoord en de installatie van het
nieuwe college gepland. We nodigen u daar graag voor uit. Daarna mogen we echt aan
de slag. De wil om de gemeente op een goede en verantwoorde manier naar 2026 te
leiden is groot. Het team van De Lokale Partij, PvdA-GroenLinks en VVD zet er graag de
schouders onder.
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