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Aanwezig 

G.J.  Gorter Burgemeester/voorzitter 
R.C. van Nunspeet Gemeentesecretaris 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de raadsinformatieavond om 20.04 uur en heet de 
aanwezigen welkom. De gemeenteraad laat zich informeren door de 
bevolking en komt niet aan het woord. Dit gebeurt wel tijdens de Algemene 
Beschouwingen in juni 2015 en tijdens het vaststellen van de begroting in 
oktober 2015. Vanavond wordt input gevraagd voor deze 
raadsvergaderingen.  
Inwoners kunnen input geven met betrekking tot de bezuinigingen in 
Zeewolde. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.  
De punten die op de website zijn opgenomen worden per thema behandeld. 
De gemeentesecretaris, de heer Van Nunspeet, zal toelichten wat al is 
gerealiseerd.  
 
De heer Van Nunspeet memoreert dat een aantal jaren geleden is begonnen 
met de voorbereidingen van de bezuinigingen. Bij de behandeling van de 
begroting 2015 in oktober 2014 was er een tekort in meerjarenperspectief 
van ongeveer € 2 miljoen per jaar. De raad heeft al een aantal maatregelen 
genomen om dat tekort terug te brengen. Er is een bezuinigingstaakstelling 
op Bestuur en Organisatie gelegd. Ook wordt gekeken of een deel van de 
opbrengsten van het vermogen kan worden ingezet. Uiteindelijk is het tekort 
teruggebracht tot ongeveer € 1,2 miljoen structureel. Het college is gevraagd 
bezuinigingsvoorstellen te doen aan de hand van scenario's. De door de raad 
gestelde kaders zijn leidend geweest. In februari 2015 is een voorstel gedaan 
voor vier scenario's.  
Besloten is tot het genereren van extra inkomsten van circa € 600.000,00 
door belastingen zoals Toeristenbelasting en Precarioheffing. Voor het 
resterende tekort van € 600.000,00 moeten voorstellen worden voorbereid 
waarover de raad in juni 2015 spreekt en die worden meegenomen bij de 
begrotingsbehandeling 2016 in oktober 2015. Er is tijd voor een zorgvuldige 
implementatie van de maatregelen, omdat die vanaf 2017 effectief moeten 
zijn.  
 
Discussie per scenario 

2. Gebruiker betaalt 
 
De heer Van Nunspeet laat weten dat talloze voorzieningen niet wettelijk 
verplicht zijn en dat er geen of niet-kostendekkende tarieven voor worden 
gerekend. Hij toont deze uitgaven.  
 
Mevrouw Vinders (directeur Stichting Kindercentra Zeewolde) werd vorige 
week voor het eerst geconfronteerd met deze optie en is daarvan erg 
geschrokken. De stichting bestaat ruim 25 jaar en is in Zeewolde de enige die 
peuterspeelzalen exploiteert.  
In de bezuinigingswijzer staat: "stoppen met vormen van kinderopvang" en 
worden buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk genoemd. Dit is een 
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andere omschrijving dan in de enquête. Dit is onduidelijk. 
Peuterspeelzaalwerk is geen wettelijke taak van de gemeente. De Stichting 
vervult een aantal taken die wel in de wet zijn omschreven. De stichting 
heeft een belangrijke taak in het preventiebeleid, zoals het vroegtijdig 
opsporen van achterstanden, opvoedingsondersteuning en begeleiding naar 
het basisonderwijs. Alle kinderen gaan met een overdracht naar het 
basisonderwijs. In het Jeugdbeleid is de samenwerking met alle 
zorginstellingen belangrijk.  
Spreekster nodigt alle raadsleden uit een keer te komen kijken. Een 
peuterspeelzaal is een voorziening voor over het algemeen niet-werkende 
ouders en wil een laagdrempelige voorziening blijven waarvan alle kinderen 
gebruik kunnen maken. De ouders betalen een bijdrage en de gemeente 
subsidieert een ander deel. Zij pleit ervoor het zo te laten.  
 
De heer Boers stelt dat burgers voor veel zaken waarvoor de gemeente 
vergunningen afgeeft, moeten betalen. Het vergunningenstelsel kost veel 
geld (uitwerken, handhaven etc.). Hiernaar moet goed worden gekeken.  
 
De heer Lewis (binnensport/badminton) vindt het vreemd dat alleen de 
binnensport- en niet de buitensportverenigingen worden genoemd. De 
gemeente verstrekt veel subsidie aan de atletiekvereniging.  
 
De heer Van Nunspeet laat weten dat het gebruik van de buitensportvelden 
is geprivatiseerd. Het beheer en onderhoud is overgedragen aan de 
verenigingen. Dit valt buiten de gemeentebegroting.  
Subsidies ten behoeve van de sport en de amateurkunst zijn niet wettelijk 
verplicht. Dat geldt ook voor de verenigingen die de sportvelden gebruiken.  
 
De heer Hijne (Basisonderwijs Zeewolde) vraagt wat met de gegevens uit de 
"wijzer" wordt gedaan. Worden de besluiten naar aanleiding daarvan 
genomen? Is wat de bevolking zegt belangrijk? Houdt de raad zich aan wat 
uit de wijzer komt? Als dat zo is, is bij "geen subsidie voor schoolbegeleiding" 
een andere uitleg nodig.  
 
De heer Van Nunspeet legt uit dat via de begrotingswijzer wordt 
geïnventariseerd waaraan de deelnemende samenleving behoefte heeft en 
waarvoor draagvlak is. Daarover komt een rapportage. Als er voor een 
onderwerp draagvlak is, wordt een voorstel uitgewerkt over hoe kan worden 
bezuinigd en wat de effecten daarvan zijn. Elk onderwerp komt in een 
afzonderlijk voorstel dat in oktober/november 2015 tot een besluit moet 
leiden. Daaronder ligt de begrotingswijzer.  
 
Burgemeester Gorter vult aan dat inwoners een toelichting kunnen geven bij 
bepaalde thema's. Alles wordt meegenomen.  
 
De heer Van der Lustgraaf (Muziekschool, VMOZ) vindt dat ook moet worden 
gekeken wat de effecten zijn als het stopt. Dit moet vooraf worden 
meegenomen bij de keuzes.  
De sommatie staat los van de concreetheid. Sommige zaken zijn onderwijs- 
en kindgebonden, sommige zaken zijn cultuur- en kindgebonden. De 
rubricering moet op een hoger niveau liggen. Nu is het te snel een vinkje aan 
of uit.  
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De heer Polderman (commissie Toekomst Horsterwold) spreekt al enkele 
jaren met de gemeente over een dubbelbestemming (permanente 
bewoning) voor het park Horsterwold. Het recreatiepark is niet houdbaar. Als 
niet hoeft te worden gehandhaafd, scheelt dit € 70.000,00 per jaar. Er is een 
conceptplan voor een Sociaal Cultureel Fonds dat jaarlijks bijvoorbeeld 
€ 100.000,00 beschikbaar stelt om subsidies die dreigen weg te vallen aan te 
vullen en bezuinigingen te dempen.  
 
De heer De Lijster (Blue Seals) kan hard worden geraakt door de 
bezuinigingen. Worden alle scenario's gekozen? Blue Seals kijkt in hoeverre 
kan worden samengewerkt met de Muziekschool (VMOZ).  
 
De voorzitter laat weten dat alle schriftelijke reacties van de Blue Seals zijn 
ontvangen. Andere verenigingen en burgers kunnen ook schriftelijk 
reageren.  
 
Mevrouw Van Arendonk (Cultuurmakelaar) heeft vanaf de opbouw van 
Zeewolde met onderwijs, amateurkunst, professionele kunst, 
muziekonderwijs en peuterspeelzaalwerk te maken. De infrastructuur van 
een dergelijk jong dorp heeft in deze hoek ondersteuning nodig. Zij roept op 
deze hoek in de luwte te houden, omdat een jong dorp kansen verdient.  
 

3. Versobering leefomgeving 
 
De heer Van Nunspeet licht toe dat hierin veel geld omgaat per inwoner 
(€ 275,--) voor het in stand houden van het groen, de openbare ruimte, de 
verharding, het openbaar vastgoed en de kunstwerken. Dat is een hoge 
belasting in vergelijking met gemeenten van dezelfde omvang. Met een 
aantal zaken kan soberder worden omgegaan. De bedragen in de 
begrotingswijzer zijn indicatieve bedragen.  
 
De heer Rijpstra stelt dat het uitgeven van € 1,-- minder vaak € 10,-- meer 
kost. Het openbaar groen is al sober. Sociaal ontstaan steeds meer 
problemen. Het heeft te maken met efficiënt beheer. Bewoners kunnen zelf 
meer doen en onderhoud plegen. Als bewoners hun eigen straatje schoon 
houden, is de gemeente ook geholpen.  
 
De heer Van der Zwan wandelt regelmatig door Zeewolde. De 
groenvoorziening, de straten en het onkruid zijn zorgwekkend. Vaak worden 
doorgaande wegen als de Lemsterweg niet gestrooid. Spreker wil niet dat dit 
minder wordt. Het is erg hard nodig dat mensen zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor hun directe buurt.  
 
De heer Boers geeft aan dat de leefomgeving de ruimte is die bij niemand 
hoort maar iedereen aangaat. De kwaliteit moet in stand worden gehouden. 
Op wijkniveau zouden groepen mensen de leefomgeving moeten beoordelen 
op kwaliteit, zodat een gemeenschappelijk beeld ontstaat. Die kwaliteit moet 
kwantitatief in stand worden gehouden.  
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De heer Veenstra pleit voor minder verkeersborden. Bijna de helft staat 
scheef wat een aanfluiting is voor de omgeving.  
Spreker pleit voor minder openbare verlichting, bijvoorbeeld aan de 
Spiekweg.  
Spreker pleit voor het anders aanpakken van het wegenonderhoud. Hierop 
had geld kunnen worden bespaard (Scherpweg en Winkelweg). Het 
onderhoud moet beter worden gepland.  

4. Sociaal Domein: welzijn en ondersteuning 
 
De heer Van Nunspeet wijst erop dat dit sinds 1 januari 2015 een veel groter 
domein is dan in de jaren ervoor. Er zijn grote nieuwe taken op de gemeente 
afgekomen in het kader van de zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Jeugdzorg en de Participatiewet. Gezocht wordt naar mogelijkheden om 
minder eigen geld aan ouderen en jongeren te besteden. Spreker vraagt 
draagvlak voor die zoekrichting.  
 
De heer Lewis informeert naar de Sociale Dienst. 
 
De heer Van Nunspeet antwoordt dat de Participatiewet die wordt 
uitgevoerd door de Sociale Dienst ook daaronder valt. Het gaat om het deel 
dat door de gemeente beïnvloedbaar is. Als iemand recht heeft op een 
uitkering, krijgt hij deze.  
 
De heer Lewis vraagt aandacht voor de wijze waarop de Sociale Dienst de 
wet uitvoert en mensen benadert. Mensen worden niet geloofd en worden 
jaren in de wacht gezet omdat zij in het verleden iets verkeerds zouden 
hebben gedaan. Dat is ook een taakstelling van de gemeente ten aanzien van 
sociaal welzijn.  
 
De heer Van Nunspeet realiseert zich dat de gemeente is voor de Sociale 
Dienst. Individuele gevallen en klachten daarover kunnen individueel worden 
bekeken en niet in zijn algemeenheid. In het algemeen zijn er weinig 
klachten over de Sociale Dienst.  
 
Burgemeester Gorter vult aan dat de gemeenteraad nog over de 
Participatiewet gaat spreken. Hiervoor wordt een aparte openbare 
bijeenkomst georganiseerd. De Sociale Dienst is een wettelijke verplichting. 
De vragen zijn genoteerd.  
 
De heer Van Nunspeet geeft aan dat de raad een kader heeft gesteld en wil 
afblijven van het lokale minimabeleid.  
 
De heer Van der Zwan vindt het lastig zich een mening over dit onderwerp te 
vormen, omdat het een algemene term is. Over welke projecten wordt 
gesproken? De raad moet hiermee heel voorzichtig zijn en zorgen dat de 
belangen van iedereen worden behartigd en dat vooral de sociaal zwakkeren 
worden beschermd.  
Burgemeester Gorter geeft aan dat het kader van de bescherming van de 
sociaal zwakkeren overeind blijft. De zorgen zijn duidelijk.  
 
De heer Zwaan schrok dat bij de bezuinigingen naar het Sociaal Domein werd 
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gekeken. Dat is asociaal. Bij een lichte verhoging van de ozb kunnen alle 
problemen worden opgelost.  
 
Burgemeester Gorter wijst erop dat de raad breed is vertegenwoordigd 
tijdens deze bijeenkomst.  

5. Meer/nieuwe inkomsten 
 
De heer Van Nunspeet licht toe dat dit scenario door de raad is geïndiceerd. 
Een aantal mogelijke inkomstenbronnen kunnen aanvullend voor baten 
zorgen.  
 
De heer Boers zag op zijn afschrift van Vitens dat er € 2,91 precariorecht 
werd geheven. Dat levert volgens hem veel op. Er liggen ook 
elektriciteitskabels, gasleidingen en glasvezelkabels. Als daarover 
precariorechten worden doorgevoerd, levert dit veel op. 
 
De heer Van Nunspeet geeft aan dat dit € 1 miljoen oplevert in de begroting. 
Precario mag worden geheven op ondergrondse leidingen van Nuon en 
Vitens. Het mag niet op telecomkabels. De raad heeft in februari 2015 
besloten die inkomstenbronnen gedurende drie jaar met 5% extra te 
verhogen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een matiging van het te bezuinigen 
bedrag naar € 600.000,00.  
 
Mevrouw Vinders vindt het belangrijk dat Zeewolde aantrekkelijk blijft om te 
wonen. Een kaal, leeg dorp met dure voorzieningen is niet aantrekkelijk om 
te komen wonen. Het moet een mooi en goed dorp blijven.  
 
De heer Gorter herhaalt dat een bedrag van € 600.000,00 structureel moet 
worden gevonden. Als de gemeente niet bezuinigt, moeten nieuwe middelen 
worden gevonden. De precariorechten en de Toeristenbelasting zijn al 
verhoogd.  
 
De heer Boers las in de krant dat de handhaving van het bungalowpark in de 
afgelopen tien jaar € 700.000,00 heeft gekost. Wellicht moet het beleid over 
dit park worden heroverwogen.  
 
De heer Gorter realiseert zich dat met handhaving op die locatie een hoog 
bedrag is gemoeid. Handhaving is een wettelijke taak. De gemeente moet 
gevolg geven aan een handhavingsverzoek. De keuze rond dat park is een 
raadsbesluit.  
 
De heer Doorn vraagt waarom gemeentelijke eigendommen moeten worden 
verkocht. Waarom worden ze niet verhuurd aan energiebedrijven voor 
zonne-energie? 
 
De heer Van Nunspeet bevestigt dat dakvlakken in gebruik kunnen worden 
gegeven of verhuurd. De hoeveelheid gemeentelijke eigendom moet niet 
worden overschat. Verkoop levert een eenmalige opbrengst op en een 
jaarlijkse reductie van de exploitatiekosten. Het in bezit hebben van 
onroerend goed is geen gemeentelijke taak.  
 



 

 Verslag raadsinformatieavond 

 

7/8 
De heer Rijpstra geeft aan dat zonnepanelen ook kunnen worden geplaatst 
op bedrijventerreinen of huizenprojecten.  
Hoeveel krijgt een gemeente per inwoner van de staat? Bewoners van het 
park kunnen inwoners worden.  
 
De heer Van Nunspeet wijst erop dat een inwoner ook geld kost. De 
algemene uitkering voor elke inwoner is jaarlijks € 800,--. In het park 
Horsterwold verblijven recreanten. Als dit inwoners worden, krijgen zij ook 
de rechten die alle inwoners hebben. Daar houdt de gemeente geen geld aan 
over.  
 
De heer Polderman stelt dat het park erg zelfvoorzienend is. Het plan van de 
commissie Toekomst Horsterwold levert jaarlijks ruim een kwart op van wat 
wordt gezocht.  
Burgemeester Gorter geeft aan dat de raad uiteindelijk keuzes gaat maken 
naar aanleiding van de suggesties die zijn ingebracht.  
 
De heer Veenstra stelt vast dat nieuwe inwoners € 800,-- per jaar opleveren. 
Het probleem wordt dan opgelost met het nieuwe asielzoekerscentrum.  
 
De heer Van Nunspeet geeft aan dat het ook wat kost. Volgens de heer 
Veenstra moet het kostenneutraal zijn voor de gemeente.  
 
De heer Lewis wijst erop dat de kosten voor het asielzoekerscentrum zouden 
worden gedekt door de staat.  
Zou de gemeente een efficiencyslag kunnen doorvoeren op de werkmethode 
van de ambtenaren zonder dat de burger minder service krijgt? 
 
Burgemeester Gorter meldt dat op de ambtelijke organisatie de afgelopen 
jaren enorm is bezuinigd. De gemeente wil de service en dienstverlening op 
een hoog niveau houden. Met minder mensen moet meer worden gedaan. 
Aan de ambtelijke organisatie kan niets meer worden gedaan, behalve 
volledige taken afstoten. Als een dienst blijft bestaan, moet het werk worden 
gedaan en zijn de medewerkers nodig.  
 
De heer Lewis doelt niet op het ontslaan van ambtenaren. Wellicht kan op de 
werkwijze en kunde worden bespaard.  
 
De heer Van Nunspeet staat open voor elke uitdaging en elk idee dat leidt tot 
efficiencyverbetering. Hij vindt dat het heel fatsoenlijk loopt.  

6. Overige 
 
De heer Van Nunspeet meldt dat de begrotingswijzer openstaat tot 29 mei 
2015. Er is al een verrassende hoeveelheid suggesties en ideeën gedaan. Hij 
nodigt iedereen uit daarin actief te blijven.  
 
De heer Polderman wijst erop dat de gemeente Almere in het gebied 
Oosterwold 15.000 woningen wil realiseren. Er zijn afspraken gemaakt over 
de herverdeling van de gronden. Kan de gemeente Almere een bijdrage 
worden gevraagd. Zijn er nog dingen te doen met buitenplaats Oosterwold? 
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De heer Van Nunspeet licht toe dat het gebied Oosterwold circa 2000 
hectare is. Dit is voor twee derde grondgebied van Zeewolde. Een 
gezamenlijke Structuurvisie is door beide gemeenteraden vastgesteld. Elke 
gemeente is autonoom op het eigen grondgebied. Er zijn geen 
eigendomsposities van de gemeenten. Er wordt een ontwikkeling toegestaan 
in de particuliere sfeer. De gemeente participeert voor een klein bedrag in de 
grondexploitaties. Die kosten worden bij de ontwikkelingen goed gemaakt. 
Er ligt geen infrastructuur onder de grond. Bij Almere kan geen geld worden 
gehaald voor wat daar gaat gebeuren.  
 
De heer Polderman geeft aan dat bij buitenplaats Oosterwold € 100,-- per 
meter wordt betaald. Dat is met goedvinden van de gemeente Zeewolde. 
Spreker begrijpt niet waarom Horsterwold altijd onder een vergrootglas ligt. 
Er wordt kennelijk met twee maten gemeten.  
 
De heer Van Nunspeet wijst erop dat daar een ander bestemmingsplan en 
een andere Structuurvisie gelden.  
 
Burgemeester Gorter vult aan dat dit een politieke keuze is.  

7. Vervolg 
 
Burgemeester Gorter geeft aan dat de gemeenteraad in juni 2015 een besluit 
neemt over de richting van de bezuinigingen. Dat wordt uitgewerkt in 
concrete maatregelen. Burgers kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. 
Burgers kunnen de begrotingswijzer tot en met 29 mei 2015 invullen. 
Inwoners kunnen adviezen aan de gemeenteraad meegeven. Suggesties 
kunnen schriftelijk worden ingediend. 
Spreker wenst de raadsleden veel succes met het vinden van € 600.000,00 
aan bezuinigingen en het maken van hun politieke keuzes.  

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.13 uur en dankt allen voor de 
inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


