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Voorzitter,   
 
Als fractie van D66 leggen wij, zoals u inmiddels van ons gewend bent, de focus op de inhoud (hard 
op de inhoud, zacht op de persoon). Wij streven naar samenwerking, met alle inwoners, alle 
verenigingen, stichtingen en stakeholders. Wij streven naar een open sfeer van onderling vertrouwen 
tussen raad en college en een goede ambtelijk- bestuurlijke samenwerking om zodoende het 
optimale voor Baarn te bereiken met als motto ‘goed voor Baarn’. Ook een samenwerking met 
buurgemeenten kan versterkend werken, de kwaliteit verhogen of strategisch verstandig zijn om te 
voorkomen dat Baarn een underdogpositie krijgt.      
 
BAARN & GROEN   
Baarn is een prachtige, levendige gemeente, met fijne woningen en werkelijk prachtige bossen, 
parken en gebouwen. Wie in Baarn woont, woont (gelukkig) niet in een grote stad, maar wel in een 
plaats die groot genoeg is om te kunnen genieten van een aantal belangrijke voorzieningen. Wij 
koesteren dit Baarn en willen er gezamenlijk met u voor zorgen dat dit goede behouden blijft en 
waar mogelijk verbeterd wordt. Een groene omgeving bevordert de leefbaarheid, en draagt bij aan 
het welzijn van mensen. 
 
Ondanks toezeggingen blijven de stoepen en het overhangend groen een punt van irritatie voor 
mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of lopen met een kinderwagen.  
Graag zouden wij nu een concreet plan van aanpak zien. Toezeggingen zijn mooi, maar 
zonder uitvoering, blijven het toezeggingen.   
 
Speciale aandacht vragen wij ook (en wederom) voor het Maarschalksbos, een ruwe diamant die het 
verdient om aangepakt te worden, ook de speeltuin wacht hier nog altijd op onderhoud en een 
regelmatige schoonmaakbeurt. College, .. ga in overleg met omwonenden, de Stichting tot Behoud 
van Hertenkamp Maarschalksbos en wellicht het ziekenhuis en kom ook hier met een plan van 
aanpak.  
 
Klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn voor velen een ‘ver van mijn bed’ show. Onterecht. 
Juist op lokaal niveau kunnen we oplossingen ontwikkelen voor energie. Veel mensen  in Baarn zijn 
op dit moment al in staat om door middel van zonnepanelen hun elektriciteitsrekening op nul te 
brengen. De gemeente Baarn heeft hier achterstand opgelopen. Ook hier is het zaak om snel met een 
plan van aanpak te komen om de achterstand in te halen.   
 
FINANCIEN  
Na jaren van crisis en bezuinigen gloort er nu licht aan de horizon van Baarn, de financiële situatie 
van Baarn is behoorlijk goed te noemen met een ruim surplus. Verstandig financieel beleid, 
conservatief begroten en gezond verstand liggen ten grondslag aan dit resultaat.   
 
We zijn er echter nog lang niet, maar het fundament is er wel en daar kunnen we nu op 
voortbouwen. Zie het maar als de Pekingtuin waar de belangrijkste paden zijn aangepakt en waar het 



nu tijd is om het grasveld te verbeteren, de bomen te snoeien, de speeltuin te verbeteren en zo 
verder.    
 
Ook is er nu ruimte voor een consequent financieel beleid, immers waar in tegenvallende tijden de 
lasten zijn verhoogd bestaat nu de mogelijkheid de lasten te verlagen. Voorzitter,..  als fractie van 
D66 vragen wij het College er zorg voor te dragen dat de lasten van de Baarnse burgers proportioneel 
worden verlaagd.    
 
SOCIAAL DOMEIN 
Het door de raad vastgestelde beleid voor het sociaal domein is de afgelopen periode binnen de 
financiële kaders uitgevoerd. Toch bekruipt ons het gevoel dat wellicht op onderdelen er nog zaken 
verbeterd kunnen worden. Door enkele individuele gebruikers van de zorg zijn wij hier ook op 
gewezen. Wij vragen het college waar nodig versterking van het beleid aan te brengen. 
 
Een voorbeeld op dit gebied  zijn onze zorgen t.a.v. de GGZ. Er komen helaas veel berichten in het 
nieuws over verwarde personen in Nederland en de consequenties die de acties van deze personen 
onze samenleving toebrengen. Wij maken ons daarom ook ernstige zorgen over de afbouw 
gespecialiseerde GGZ hulp, de toename van wachtlijsten GGZ en ook de druk op de wachtlijsten voor 
beschermt wonen baart ons ernstige zorgen. Wij willen ons sterk maken dat een ieder die 
zorgbehoevend is in Baarn de weg weet te vinden naar hulp en ook de hulp krijgt die nodig is. 
 
DIENSTVERLENING 
De gemeente verleent, zoals zij zelf zegt, ‘een groot aantal diensten’, maar verleent zij ook goede 
service? Is er voldoende besef dat de gemeente een dienstverlenende organisatie is? Wordt er ‘in 
deze geest’ gehandeld ? Wij zien nog te veel zaken die zeker voor verbetering vatbaar zijn. Zo dient 
een brief aan de gemeente bijvoorbeeld gewoon binnen 6 werkdagen te worden bevestigd voor 
ontvangst en binnen 6 weken te worden beantwoord.   
 
Wij zijn ons er van bewust dat het College werkt aan een oplossing en verbetering en realiseren ons 
terdege dat het college het gras niet harder kan laten groeien door er aan te trekken maar vragen 
wel serieus aandacht voor ons ongenoegen.  
 
PALEIS SOESTDIJK  
Na een lange periode van ‘ronde tafels’ en geheimzinnigheid komt er voorzichtig enige informatie 
naar buiten. Paleis Soestdijk is van cruciaal belang voor de gemeenten Baarn en Soest en de 
honderdduizenden bezoekers die reeds hun weg vonden naar het Paleis. Het Paleis is een cultureel 
erfgoed wat eenvoudigweg niet verkwanseld mag worden of in eigendom van projectontwikkelaars 
behoort te komen. 
 
Het is opmerkelijk dat het democratische orgaan wat straks een finaal oordeel moet geven op geen 
enkele serieuze wijze bij de plannen is betrokken. Het credo waar één wil is, is de democratie weg 
lijkt hier van toepassing.   
 
Wij zullen het vervolgproces nauwgezet blijven volgen, kijkt u met ons mee ? 
 
BAARNSE STRAND 
Binnen onze fractie is het idee ontstaan en besproken om een strandje aan de Eem te realiseren. Het 
lijkt ons een fantastische aanwinst voor Baarn. Wij vragen ons af dit  wellicht mogelijk is en  willen wij 
het College vragen de (on)mogelijkheden in kaart te brengen.   
 
 
 



WONINGBOUW 
Bij de vorige algemene beschouwingen gaven wij reeds te kennen dat Baarn een groeigemeente 
moet blijven en meer woningen nodig heeft, sociale woningen, woningen voor starters en zeker ook 
eengezinswoningen. Ook voor onze kinderen moet het mogelijk zijn om in Baarn te blijven wonen. 
Wij zijn verheugd te merken dat een aantal andere fracties dit standpunt inmiddels deelt en nodigen 
deze fracties graag uit om gezamenlijk aan een oplossing te werken.  
 
Tot zover voorzitter, dank voor uw aandacht. 
 
 
D66 Baarn 
Jelle Jonkers 


