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Sterke dorpen, regionaal verbinden 

  

 

De fracties van CDA, DorpsBelangen, VVD en D66 in de gemeenteraad van Wijdemeren hebben een 
akkoord gesloten over de vorming van een college voor de komende bestuursperiode. 

In het onderstaande akkoord hebben zij de overeenstemming vastgelegd over die 
beleidsonderwerpen, waarover de partijen in hun eerdere standpuntbepaling en in hun 
verkiezingsprogram niet gelijk dachten. 

Geen nadere afspraken zijn gemaakt over beleid, waarover partijen een grote mate van 
overeenstemming hebben vastgesteld. Het bestaande beleid wordt op die punten voortgezet. Zij gaan 
er daarbij vanuit dat indien het nieuw optredende college op die terreinen met nieuwe voorstellen zal 
komen, deze op brede steun in de gemeenteraad kunnen rekenen. Zij doen dit ook in het besef dat in 
de komende bestuursperiode alleen eendrachtig optreden de positie van de gemeente Wijdemeren 
ten goede zal kunnen komen. 

Er staat immers voor de gemeente Wijdemeren veel op het spel. Wijdemeren beseft dat het deel is 
van een groter geheel. Dat grotere geheel zal alleen kunnen werken als de kernen daarbinnen 
bruisend en vitaal zijn. Bij een krachtige regio horen sterke kernen. Pas dan is het geheel meer dan de 
som der delen. Met die inzet en ambitie zijn partijen tot de navolgende afspraken gekomen: 

 

De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren 

De gemeente Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar. Alle 
tussenvormen van fusie sluiten we uit. De gemeenteraad zal op korte termijn een raadsvoorstel 
ontvangen waarin de op deze doelstelling gerichte strategie en aanpak zullen worden aangegeven. 
Aangezien de vorming van één gemeente Gooi en Vecht ook het einddoel is van GS van Noord-
Holland zal de provincie uitdrukkelijk worden uitgenodigd dit streven te faciliteren. Een intensief 
contact met de andere gemeenten/gemeenteraden vormt hiervan een onmisbaar bestanddeel. 

Alleen één gemeente Gooi en Vecht is in staat de strategische kansen en bedreigingen van dit unieke 
gebied te midden van grootstedelijke gebieden het hoofd te bieden. Tegelijk vragen de vergrote 
afstand tot het bestuur en de specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen om nieuwe vormen en 
methoden om de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur te stimuleren en borgen. 
Daarom zetten we tevens in op de totstandkoming van een vorm van dorpsraden met eigen budget en 
bevoegdheden, tijdige communicatie met betrokkenen en op directe raadpleging van de 
bevolking. Het sterk maken van de kernen krijgt in deze periode prioriteit.  
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In de tussenliggende periode wordt de samenwerking met de andere gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek geïntensiveerd. 

De samenwerking in het Plassengebied wordt onverminderd voortgezet. 

 

Woningbouw 

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen om jongeren perspectief op wonen in hun eigen gemeente 
te bieden, om ouderen een zo levensloopbestendige woonomgeving te verschaffen en om aan de 
steeds grotere verscheidenheid in woonbehoefte tegemoet te komen. Tegelijk moeten nieuwe 
woningen aan strengere duurzaamheidseisen voldoen (zoals gasloos bouwen). 

Daartoe willen we per kern permanente woonlocaties in beeld brengen. Alternatieve woonvormen 
worden waar mogelijk ondersteund mits passend in het landschap. 

Het beleid zal zijn gericht op de realisatie van goede en betaalbare woningen zowel voor hen die 
huren als voor kopers van woningen. Woningbouwprojecten moeten bijdragen aan betere kansen voor 
jongeren, een verbeterde doorstroming op de woningmarkt en meer ruimte voor het middensegment. 
Bij de te maken afspraken met woningcorporaties vormt het voorgaande het uitgangspunt. 

Partijen staan in beginsel positief tegenover het ontwikkelingsplan Nederhorst Noord. Zij zetten daarbij 
in op 35% sociale huur, 30% koop tot 220.000 euro, 20% middeldure koop- en/of huur en 15% vrije 
sector. Het schapenweitje op het Ankeveensepad wordt dan niet bebouwd.  

 

Duurzaamheid 

Klimaatverandering en de noodzaak van energietransitie beïnvloeden ook het beleid van gemeenten. 
Duurzaamheid als uitgangspunt zal in het hele beleid moeten doorwerken. Daartoe zal een 
duurzaamheidsagenda worden opgesteld waarin de verschillende opgaven op dit gebied 
samenhangend zullen worden gepresenteerd en geprioriteerd. De coalitie streeft ernaar om binnen 
deze raadsperiode het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk te verduurzamen. 

 

(Digitale) Infrastructuur  

In het verkeers- en vervoersbeleid ligt uit een oogpunt van goede verkeersafwikkeling de nadruk op 
goede ontsluiting en aansluiting van nieuwe bouwprojecten, het behoud en waar mogelijk verbeteren 
van de bereikbaarheid van kernen per openbaar vervoer en het in regionaal verband bevorderen van 
meer fiets- en wandelroutes.  

Fietspaden, wandelstroken en wegen dienen te worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij 
veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Bij (aanpassingen van) 
infrastructurele projecten wordt een duurzaam en langere termijn perspectief gehanteerd. Waar 
mogelijk worden de CROW-normen als leidend genomen. 

De gemeente Wijdemeren zal regionaal en met de provincie Noord-Holland in overleg treden om op 
langere termijn een lightrail-achtige verbinding tussen Amsterdam/Hilversum (met een stop in 
Wijdemeren) mogelijk te maken.  

Het nachtelijk vrachtverkeer zal van de gemeentelijke doorgaande wegen geweerd gaan worden. 
(m.u.v. nachtelijk bestemmingsverkeer). Hierbij zal ook regionale afstemming gezocht worden. 

Verdere uitbreiding van het glasvezelnetwerk wordt waar mogelijk ondersteund en bevorderd. 
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Sociaal Domein 

Het beleid wordt voortgezet met extra nadruk op vroeg-signalering, preventie, versterken van het zelf 
organiserend vermogen (individueel en/of in groepsverband) het optimaliseren van communicatie en 
ondersteuning ten aanzien van zorgmogelijkheden en het aanvraagproces.  

 

Onderwijs 

Partijen zetten zich in om in de komende periode een volgende IKC te realiseren. Bezien wordt waar 
zich hiervoor de beste mogelijkheden aandienen. 

Behoud van basisonderwijs in alle kernen en bieden van keuzevrijheid aan ouders vraagt van de 
gemeente een actieve inspanning. Daartoe zal worden nagegaan op welke wijze meer 
verscheidenheid en onderscheid tussen scholen kan worden gestimuleerd. 

 

Kunst en cultuur 

Het kunst- en cultuurbeleid verdient een extra impuls. Over de vormgeving hiervan vindt nader overleg 
met de raad plaats. 

 

Economische Zaken 

Het ondernemersloket voor (agrarische) ondernemers wordt nieuw leven ingeblazen. Het 
standplaatsenbeleid wordt opnieuw onder de loep genomen. 

  
Financiën 
 
Uitgangspunt van beleid zal zijn de lasten voor burgers en bedrijven  niet meer dan de inflatie te 
verhogen.  
Het financieel perspectief van de gemeente voor de komende jaren ziet er op basis van de meest 
recente inzichten als volgt uit: 
 

 
 
Op grond van dit geschetste perspectief zijn partijen het op hoofdlijnen eens over de navolgende 
aanwending van de financiële ruimte : 
  

bedragen x € 1.000

Doorrekening vrij besteedbare middelen
incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel

Programmabegroting 2018: 2019-2021 180 -112 0 42 0 125 125
Gemeenschappelijke regelingen -213 48 -153 16
Decembercirculaire 2017 30 30 30 30
Maartcirculaire 2018 753 1.445 2.025 2.722
Autonome ontwikkelingen -137 -633 -850 -1.310
Financieel vertrekpunt Kadernota 2019 180 321 0 932 0 1.177 0 1.583

2019 2020 2021 2022
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Het meerjarenperspectief laat weinig ruimte voor nieuw beleid. De ruimte voor investeringen wordt 
gevonden door onttrekkingen aan de Algemene reserve en de reserve Volkshuisvesting. De ruimte 
voor beleidstoevoegingen op het gebied van duurzaamheid, cultuur, kernenbeleid en bestuurlijke 
toekomst wordt gevonden door ombuigingen in de organisatieontwikkeling, door de OZB te koppelen 
aan de inflatieprognose en door een onttrekking aan de Algemene reserve.  

 

De fracties van CDA, DorpsBelangen, VVD en D66 

Namens dezen, de fractievoorzitters, 

 

 

 

Jan Verbruggen René Voigt  Sieta Vermeulen  Nanne Roosenschoon 
CDA   DorpsBelangen  VVD    D66 

 

 

Loosdrecht, 23 april 2018 

  

bedragen x € 1.000

Beleidstoevoegingen coalitie (exploitatie)
incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel

Financieel vertrekpunt Kadernota 2019 180 321 0 932 0 1.177 0 1.583
B 1 Integraal kindcentrum: kapitaallasten -90 -90
B 2 Kernenbeleid -50 -50 -50 -50
B 3 Strategisch adviseur naar 1 gemeente -50 -50 -50 -50
B 4 Duurzame investeringen -30 -30 -30 -30
B 5 Kunst en cultuur -20 -20 -20 -20
B 6 Van 3,3 naar 3,8 collegeleden -43 -43 -43 -43
B 7 Knelpunten organisatieontwikkeling -80 -1.058 -1.077 -1.103 -1.130

subtotaal beleidstoevoegingen -80 -1.251 0 -1.270 0 -1.386 0 -1.413
R1 OZB verhogen tot inflatiecorrectie 59 115 173 234
R2 Geen bestuursadviseur (cat. 5) 75 75 75
R3 Geen extra toezichthouderscapaciteit (cat. 5) 43 43
R4 Incidentele dekking vanuit de algemene reserve 653 128

Ruimtescheppende maatregelen 653 177 128 233 0 248 0 234
Begrotingsresultaat volgens Kadernota 2019 753 -753 128 -105 0 39 0 404

2019 2020 2021 2022
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Portefeuilleverdeling 2018-2022 

Partijen zijn mede gelet op de boven gemaakte afspraken de volgende portefeuilleverdeling 
overeengekomen. 

 

CDA 

Sociaal domein (w.o. WMO, Jeugdwet en Participatiewet), Volkshuisvesting, Kernenbeleid, Cultuur en 
Sport. Vierde locoburgemeester 

 

DorpsBelangen 

Ruimtelijke ontwikkeling, Gebiedsakkoord, Water, Recreatie en toerisme en Vastgoed. Eerste 
locoburgemeester. 

 

VVD 

Financiën, Economische zaken, Onderwijs en invoering omgevingswet. Tweede locoburgemeester. 

 

D66 

Bestuurlijke vernieuwing (inclusief Herindeling en Dorpsraden); Milieu en Duurzaamheid, Verkeer en 
vervoer, Openbare ruimte. Derde locoburgemeester. 

Hiertoe dragen zij de volgende kandidaten als wethouder voor: 

  

CDA: Mw. Rosalie van Rijn 

DorpsBelangen: Jan-Jaap de Kloet 

VVD: Jan Klink 

D66: Joost Boermans 

  

 

 


