ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019
Het college vindt dat de begroting 2019-2022 van onze gemeente er de komende jaren
rooskleurig uitziet. Met het college is DorpsBelangen van mening dat er op de lange
termijn voldoende geld is om de structurele uitgaven te dekken, dat er financiële ruimte
is voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord en dat de lasten voor
inwoners ongeveer gelijk blijven.

Maar om de begroting rooskleurig te noemen? Nee, wat ons betreft is het een “kielekielebegroting”. Dat wil zeggen: het is net aan, net voldoende. Kijk maar eens naar de
minimale verwachte begrotingsresultaten voor de komende jaren. Met een paar tegenvallers en minder geld uit Den Haag kunnen we zomaar in de financiële problemen
komen.
 Deelt het college deze constatering van DorpsBelangen? Zo ja, hoe kan dit worden
voorkomen? En zo nee, wat maakt dat u er anders tegenaan kijkt?
Er staan heel veel voornemens in de begroting. Voornemens waarover het college zelf
kan besluiten. Maar ook voornemens om bepaalde projecten aan de gemeenteraad voor
te leggen ter besluitvorming.
Waar we als gemeenteraad behoefte aan hebben is een overzicht van alle plannen en
voornemens uit deze begroting die uitmonden in raadsvoorstellen.
Graag ontvangen wij begin januari 2019 een dergelijk overzicht van het college met
daarbij een tijdsplanning. De agendacommissie van onze gemeenteraad kan dat
overzicht dan gebruiken bij de agendering van onderwerpen in de raadscommissies.
 Kan het college dit toezeggen?

In de begroting staan enkele zogenaamde “oude bekenden”. Daarmee bedoelen wij
projecten in de begroting die we al heel veel jaren tegenkomen, maar waarbij het niet
lukt om ze te realiseren. Daar zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn. Maar het
wordt tijd dat er eens wat gebeurt en dat er voortgang wordt geboekt.
Wij noemen een paar oude bekenden.

Het nachtelijk vrachtverkeer door ’s-Graveland. Op bladzijde 37 staat dat de mogelijkheden en consequenties om het nachtelijk vrachtverkeer te beperken worden bezien.
Toen we dat lazen dachten we: alweer? Zolang ik in de gemeenteraad zit wordt er al
gesproken over het verkeer op het Noordereinde en Zuidereinde in het algemeen en het
nachtelijk vrachtverkeer in het bijzonder. Wat in Naarden en Bussum kan, moet in onze
gemeente toch ook kunnen?
 Graag een reactie van het college hoe u dat op korte termijn gaat aanpakken.
Woningbouw Ter Sype Nieuw-Loosdrecht. Het oorspronkelijke plan van zeshonderd
woningen is op korte termijn niet haalbaar. Er kunnen wel 60 tot 80 woningen worden
gerealiseerd, waarvoor het stedenbouwkundig plan wordt aangepast.
 Graag snel duidelijkheid hierover in de commissie. Kan het college dit toezeggen?

Het Dorpscentrum Oud Loosdrecht, inmiddels omgedoopt tot Porseleinhaven. Hier
praten we in Wijdemeren al over vanaf 2002 en daarvoor al in de gemeente Loosdrecht.

De gemeente heeft de passantenhaven, het dorpsplein en de pier gerealiseerd. Het is nu
aan de projectontwikkelaars en bouwers om er iets mooi van te maken.

De rondweg bedrijventerrein De Slenk aan de Cannenburgerweg. Die rondweg is nodig
om het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein op een veilige manier af te
wikkelen.
 Wat is de voortgang en wat is de rol van de gemeente?

De Visie Polder Kortenhoef. Op bladzijde 35 van de Programmabegroting kunnen we
lezen wat we gaan doen. Daarbij staat niets over de rol van de gemeenteraad.
 Hoe en wanneer gaat u de raad hierbij betrekken?
Wij vinden dat de uitvoering van deze projecten in 2019, uiterlijk in 2020 moet worden
gestart.
 Graag een reactie van het college.

Over oude bekenden gesproken. De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren zal ons ook
het komende begrotingsjaar bezighouden.
Wij zien uit naar het nieuwe Beleidskader voor gemeentelijke herindelingen van de
Minister van BZK en gaan daarna de discussie met onze provinciale bestuurders volop
verder voeren.
Wij vertrouwen er op dat de nieuwe Commissaris van de Koning en eventuele nieuwe
gedeputeerden bereid zijn de gestarte herindelingprocedure in Gooi en Vechtstreek te
heroverwegen en zich in goed overleg met de gemeenten in onze regio te richten op de
totstandkoming van één gemeente in Gooi en Vechtstreek, uiterlijk in 2028.
De nu door de provincie ingeslagen weg leidt alleen maar tot verharding van standpunten en een steeds verdergaande verwijdering van de gemeenten met de provincie.
Dat mag de provincie niet laten gebeuren !!!

Wij maken ons zorgen over de technische staat van de belangrijke wegen in onze
gemeente. Gelukkig worden er volgend jaar enkele herinrichtingen in uitvoering
genomen, zoals de Oud-Loosdrechtsedijk (tussen de rotondes), de Kortenhoefsedijk en
het Zuidereinde-noord.
Maar we missen de Leeuwenlaan in ’s-Graveland en de Kerklaan in Kortenhoef. Deze
wegen kunnen volgens ons wel een stevige opknapbeurt gebruiken.
 Wanneer staan deze wegen in de planning?
En hoe ver is het met de revitalisering van winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef?
Wij lezen daarover niets in de begroting.
 Er is nieuwe bestrating gekozen, maar wanneer wordt dit uitgevoerd?
 En wat is de stand van zaken met betrekking tot de sloop van De Dobber en de
uitbreidingsplannen van Albert Heijn? Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk
informatie hierover, alsmede over de rol van de raad hierin.

De laatste maanden is er discussie geweest over het bomenbeleid in onze gemeente. Er
zijn door raadsleden kritische vragen gesteld over het kappen van bomen. Pas in 2020 is
de evaluatie van het bomenbeleidsplan gepland. Als het mogelijk is zien wij graag dat die
evaluatie al in 2019 wordt gestart en liefst ook afgerond.
 Kan het college dit toezeggen? Zo nee, waarom niet?

In de begroting staat dat we een impuls gaan geven aan kunst en cultuur en dat we uitvoering geven aan de Cultuurnota Wijdemeren.
 Op zich prima, maar wanneer en wat gaan we dan concreet doen? Graag informatie
hierover en over de rol van de gemeenteraad hierbij.
Het op bladzijde 22 van de begroting aangekondigde initiatief van een watermagazine
met uitvouwkaart en waterkaart onderschrijven wij van harte.
 Wanneer verwacht het college dat dit watermagazine zal verschijnen?

Op bladzijde 30 wordt aangekondigd dat in het najaar van 2018 de duurzaamheidsagenda aan de raad wordt voorgelegd. Dat is dus heel binnenkort.
Wij denken dat we met duurzaamheid achterlopen in Wijdemeren. Wij zijn benieuwd
welke voorzieningen en regelingen voor inwoners er al zijn bij andere gemeenten en
welke we met spoed kunnen overnemen in onze gemeente. Wij kijken uit naar de
duurzaamheidsagenda en hopen daarin op onze vragen antwoord te vinden.
Het college stelt voor de ambtelijke organisatie in 2019 met acht formatieplaatsen uit te
breiden. Het lijkt veel, maar het is nodig en heeft onze instemming. Het is belangrijk dat
we de basis op orde hebben.

In de Paragraaf lokale heffingen lezen we dat voor alle heffingen een inflatiecorrectie
van 2,4% wordt toegepast, dat de afvalstoffenheffing met 3,7% stijgt en dat de
rioolheffing met € 15,64 daalt.
De lastendruk voor een woning met een gemiddelde waarde van € 350.000,-- stijgt met
slechts vijf euro. Dat zijn positieve berichten voor onze belastingbetalers.
De Algemene Reserve bedraagt € 4.290.000,-- en de financiële positie van de gemeente
op basis van de kengetallen en de beoordeling daarvan geeft geen reden tot ongerustheid, voor zover wij dat als eenvoudige raadsleden kunnen beoordelen.
Ons advies aan het college is wel: hou de financiële positie van de gemeente goed in de
gaten en informeer de raad tijdig bij veranderingen.

Een wens van de fractie DorpsBelangen is om de muur in onze raadszaal te gebruiken
voor het permanent tentoonstellen van de prachtige schilderijen die nu ergens in de
opslag staan. Aan deze muur kunnen zeker zes tot acht schilderijen hangen. Als we er
voor zorgen dat er bij iedere raadsvergadering andere schilderijen hangen, dan kunnen
de raadsleden en de bezoekers van onze vergaderingen iets meekrijgen van ons
kunstbezit. Wij bieden als fractie aan om daarbij behulpzaam te zijn.
Veel onderwerpen die in de begroting worden aangekondigd moeten nog worden
uitgewerkt en komen in de loop van 2019 naar de gemeenteraad ter besluitvorming.
Dat is voor ons het moment om over die voorstellen een oordeel te geven.

Of we vandaag zonder wijzigingen gaan instemmen met de Programmabegroting hangt
af van het verloop van deze begrotingsbehandeling en eventuele ingediende
amendementen.
Fractie DorpsBelangen : Rob Duikersloot - Ria Hennis - René Voigt - Patricia IJsbrandij

