
 
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017 
 
Voorzitter,  
 
Wij zijn al weer toegekomen aan de laatste algemene beschouwingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een mooi moment om even terug te blikken 
op de afgelopen periode, een aantal aandachtpunten onder uw aandacht te brengen en een 
blik in de toekomst te werpen. 
 
Maar zoals gezegd eerst een terugblik op de afgelopen periode. 
  
1 TERUGBLIK 
Om terug te kunnen blikken is het goed om eerst te kijken naar wat is afgesproken in het 
Coalitieakkoord 2015-2018  “Samen in Baarn, krachtig bestuurd”. 
 
De afspraak is gemaakt dat het College geen grote nieuwe, ingewikkelde en kostbare 
projecten zou opstarten maar orde op zaken zou stellen; de financiën structureel op orde en 
zoveel mogelijk bestaande probleemdossiers oplossen.   
 
Een drietal willekeurige citaten uit dit coalitieakkoord: 

‘ Lopende dossiers willen we afhandelen, ook als ze ingewikkeld zijn. Zodat inwoners van 
Baarn weten waar ze aan toe zijn.’   

‘ We staan voor een gezond financieel beleid, waarbij structurele uitgaven ook structureel 
zijn gedekt. We willen in ieder geval niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt en we 
maken de keuze de OZB niet verder te verhogen dan de jaarlijkse inflatiecorrectie.’  

‘ We gaan ook zichtbaar zaken aanpakken. Zo willen we het parkeerterrein Laanstraat 
opnieuw indelen en bestraten.’   

Nou laten we maar eens even kijken: 
 
De lopende probleem dossiers zijn inmiddels afgehandeld of in een ver gevorderd stadium 
om opgelost te worden. De financiële situatie van de gemeente is weer gezond, de 
werkzaamheden van de Laanstaat gaan nu beginnen. In samenwerking met de buurt, is nu 
een invulling gevonden voor de al jaren leegstaande Wintertuin,  aanvullend is het 
Parkeerterrein in de Lage Vuursche en bij de Trits opgeknapt en recent is de Sportnota 
aangepast waardoor sprake is van een eerlijkere verdeling van middelen en waardoor een 
aantal sportverenigingen, die voorheen nul op het rekest kregen, nu ook een bijdrage 
ontvangen. 
 



De conclusie is dan ook dat het College zich keurig aan de afspraken heeft gehouden. Dit 
College heeft gedaan wat verstandig is waardoor een volgend College, zoals het er nu naar 
uit ziet, aan de slag kan voor een financieel gezonde gemeente zonder noemenswaardige 
probleemdossiers, waarvoor hulde en dank ! 
 
2. AANDACHTSPUNTEN 
Gezien de termijn van 10 minuten genoodzaakt een aantal onderwerpen te benoemen niet de pretentie 
volledig te zijn. 
Kunst en Cultuur 
Kunst en cultuur geven vorm aan ons gezamenlijk verleden. Ze verwoorden en verbeelden 
de waarden van onze democratische identiteit. Huizen, straten en pleinen met 
monumentale allure en een indrukwekkend vormgegeven inrichting maken mensen trots op 
de eigen buurt en stad.  
Een popconcert, expositie of koorvereniging nodigen mensen uit elkaar op te zoeken in een 
theater- of museumzaal, in een repetitielokaal of op een festivalterrein. Door in aanraking te 
komen met kunst en cultuur komen meer talenten uit verschillende culturen tot bloei.  
In een tijd waarin de media en beeldcultuur zo centraal staan is de publieke taak van de 
overheid hierin meer dan ooit van belang. Brede toegang tot media, kunst en cultuur en 
goed onderwijs daarin, zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie.  
 
Gezien het grote, vaak onderschatte belang van kunst en cultuur zouden wij graag zien dat 
een nadere impuls wordt geven aan het kunst en cultuurbeleid in Baarn en de 
mogelijkheden voor het exposeren van kunst in de openbare ruimte worden verkend.   
 
Duurzaamheid 
In een wereld waar een met minderheid van het totaal aantal stemmen gekozen president 
zonder gene eerder gemaakte afspraken negeert en zich terugtrekt uit het klimaatakkoord is 
het des te belangrijk dat anderen doen wat  goed is voor onze planeet, onze samenleving en 
onze kinderen. Op internationale, nationale en Baarnse schaal.  
 
Het College heeft niet stilgezeten waar het gaat om energiebesparing en circulaire 
afvalverwerking, echter de ontwikkelingen gaan snel en het is goed deze nauwlettend te 
volgen en waar mogelijk voorop te lopen. Ook de Baarnse samenleving onderneemt actie. 
Kijk naar Energiek Baarn dat zich inzet om een Baarns klimaatakkoord te bereiken. Een 
prachtig initiatief dat wij van harte ondersteunen. Er zijn veel plannen gemaakt, nu wordt 
het ook tijd voor concrete acties. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan door de gemeente 
gefaciliteerd energiebesparingsadvies voor particulieren en bedrijven en het instellen van 
een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners goedkoop kunnen lenen voor het realiseren van 
duurzaamheidsmaatregelen aan de eigen woning.  
 
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een Ecofactorij dat huisvesting biedt aan 
bedrijven en organisaties die zich bezighouden met innovatie en duurzaamheid.  Laat in 
ieder geval duidelijk zijn dat D66 constructief en positief zal reageren op elke initiatief ter 
versnelling en verbetering.  
 
 
 
 



 
 
Samen en Sociaal  
De perspectiefnota stelt; ‘samen maken we Baarn mooier’  
 
Maar … hoe mooi is Baarn eigenlijk voor mensen die sociaal geïsoleerd leven, vereenzaamde 
ouderen, mensen die in armoede leven,  een handicap hebben of psychische problemen 
ondervinden ? Wordt Baarn niet ook veel mooier als we deze mensen met oprechte 
compassie kunnen helpen ? 
 
Wij denken dat het mogelijk is om Baarn ook op deze manier mooier te maken, immers als 
twee geboren en getogen kinderen uit onze gemeente op basis van juridische formaliteiten 
naar een vreemd land dreigen te worden gestuurd weten wij als gemeenschap de handen in 
een te slaan.  
 
Ook voelen nog altijd te veel mensen zich te weinig betrokken bij het wel en wee van de 
gemeente. In 2017 (en 2018?) moeten we als College en Raad beter ons best doen 
wantrouwen, vooroordelen, agitatie en cynisme weg te nemen. Want de elite zoals dat 
aangeduid wordt, dat zijn wij niet, dat zijn de inwoners waar we het voor doen, die horen wij 
als elite te behandelen. 
 
Kerntaken op een hoger ambitieniveau 
Wij staat er nog steeds achter de gedachte dat de gemeente geen al te grote broek moet 
aantrekken en vooral verstandig moet omgaan met belastinggeld van onze inwoners. Grote 
ambitieuze plannen brengen risico’s met zich mee ,  gaan ten koste van de begroting en 
leggen hun beslag op de ambtelijke organisatie.  
 
Wij zien graag dat de gemeente, nu de financiën weer op orde zijn en de probleemdossiers 
grotendeels opgelost, haar kerntaken naar een hoger niveau trekt. 
 
Het zijn onze inwoners die vaak zeggen, laat de gemeente nou eerst maar eens het 
openbare groen verbeteren, de los of scheefliggende stoeptegels of overhangend groen nu 
eindelijk eens aanpakken. Voor wie de vorige vergadering goed heeft opgelet weet dat wij 
nu geen plannen wensen maar daadkracht, we zullen dit nader verwoorden in een motie. 
 
tot slot kijken wij nog even kort vooruit 
  
VOORUITKIJKEN 
Paleis Soestdijk is inmiddels door de demissionair minister Plasterk verkocht aan 
investerings- en vastgoedmaatschappij MeyerBergman voor een bedrag van 1.7 mio. De 
aankomende Raadsperiode zullen belangrijke en naar verwachting lastige afwegingen 
moeten worden gemaakt. Grote aantallen bezoekers, verkeersveiligheid, bouwen in de EHS, 
het verlenen van vergunningen en wijzigen van bestemmingsplannen, de gevolgen voor 
Baarn, de Lage Vuursche en Soest zullen naar verwachting uitgebreid de revue passeren. 
 
Tot slot 
 



Na de vorige algemene beschouwingen kregen wij de toezegging dat bij voldoende financiële 
ruimte de belastingen in de gemeente kunnen worden verlaagd, verheugd namen wij dan 
ook kennis van de meicirculaire waardoor deze belofte nu kan worden verzilverd.  
 
 
D66 Baarn, 
Jelle M. Jonkers 
Fractievoorzitter 
 


