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Coalitieakkoord 2016-2018 Eemnes 

"Samen in beweging"  

In 2016 vormen CDA, D66 en PvdA een nieuwe coalitie. De partijen streven naar een stabiel dagelijks 

bestuur in een constructieve dialoog met de gehele gemeenteraad. Het oorspronkelijke coalitieakkoord 

uit 2014 is uitgangspunt gebleven, maar er zijn accentverschillen en de tekst is geactualiseerd. Kort 

samengevat blijft het de ambitie om initiatieven mogelijk te maken, maar wordt meer de nadruk gelegd 

op kwetsbare groepen en personen.  

De gemeente Eemnes bestaat uit de inwoners die er wonen, de bedrijven die er gevestigd zijn en de 

natuur waar mensen van genieten. Dat geheel moet bestuurd worden, en het is eigenlijk heel 

vanzelfsprekend dat er een voortdurende dialoog is tussen degenen aan wie dat is toevertrouwd, en 

degenen voor wie zij dat doen. De coalitie van PvdA, CDA en D66 wil blijven zorgen voor een bestuur dat 

de hand uitsteekt naar de bevolking en de ondernemers. De uitvoering en communicatie zullen verder 

worden verbeterd. 

Het bijzondere karakter van het dorp en het omliggende gebied verdient bescherming en versterking. De 

daadkrachtige uitvoering van de klimaatdoelstellingen die in de vorige raadsperiode zijn geformuleerd, 

wordt gecontinueerd. In 2020 wordt de doelstelling van 25% gehaald; het is tijd de lat voor 2030 hoger 

te leggen.  

Belangrijk zijn ook de decentralisaties in het sociale domein. Er is een versobering ingezet op nationaal 

niveau; het is allemaal minder luxe. Eemnes is in samenwerking met Huizen goed in staat gebleken de 

decentralisaties uit te voeren. Maar ook hier is de uitvoering in de dagelijkse praktijk voor verbetering 

vatbaar, om te bereiken dat iedereen de weg kan vinden naar belangrijke voorzieningen. 

Cliëntondersteuning is een belangrijk instrument. Uitgangspunt blijft dat alle financiële middelen die 

binnen het sociale domein beschikbaar worden gesteld ook binnen dit domein worden besteed, of 

gereserveerd.  

Op het terrein van ruimtelijke ordening zal vooral veel aandacht worden geschonken aan de ruimte die 

ondernemers in welke sector dan ook, geboden wordt om voor werk en vooruitgang te zorgen. De 

nieuwe coalitie wil meer aandacht voor een sociaal en maatschappelijk verantwoord woonaanbod op 

basis van evenwichtige spreiding. De stijgende taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Wat 

de coalitiepartijen betreft zijn mensen die op de vlucht moesten welkom in Eemnes, waar ze een 

bijdrage kunnen leveren en een nieuw bestaan op kunnen bouwen. Een goede spreiding door heel 

Eemnes vergroot de kans op een snelle integratie.    

Wat de coalitiepartijen betreft levert elke Eemnesser zijn of haar bijdrage aan een levendig en sfeervol 

Eemnes. Met een verantwoordelijk, vooruitstrevend en gepassioneerd bestuur als logische partner van 

elk initiatief dat een kans verdient, met oog voor een rechtvaardigheid en onderlinge solidariteit.  

 

Eemnes, 30 mei 2016 

De fracties van CDA, D66 en PvdA 
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Wonen, Ruimte en Verkeer  

Leidend in woningbouw is een evenwichtige sociale opbouw in de wijken. 

In de Zuidpolder is de restrictie in het bouwtempo losgelaten. De afspraken die geleid hebben tot het 

mogelijk maken van energieneutraal bouwen, worden gerespecteerd.  

Het totale contingent sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen moet worden verhoogd, door: 

- te zoeken naar inbreidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld voormalige Hink Stap Sprong, 

verdiepingen nieuwe bedrijventerrein, terrein huidige locatie de Hilt) 

- door grote woningen te splitsen tot/ in twee wooneenheden, i.v.m. het tekort aan woningen 

voor 1 à 2 personen in Eemnes 

- en door het aankopen uit particulier woningaanbod en deze huizen verhuren aan 

woningzoekenden en statushouders.  

 

Met de Alliantie moet worden overeengekomen dat de voorraad sociale huurwoningen die voor de 

doelgroep beschikbaar is, stijgt in plaats van afneemt. Het liberaliseren of verkopen van sociale 

huurwoningen bij nieuwbouw mag alleen als daar evenveel huizen tegenover staan waar scheefwoners 

uit vertrekken of vrije sectorhuur wordt teruggezet naar sociale huur. Per saldo dient de voorraad sociale 

huurwoningen te groeien met (nagenoeg) hetzelfde aantal als de nieuwbouw. 

Er komt in de Zuidpolder een zelfzorg woonplan naast het gemeentehuis: een groep betaalbare 

woningen, waar mensen wonen van circa 40 tot 80 jaar, die voor elkaar kunnen zorgen tot ze zelf zorg 

nodig hebben. 

Er komt een blijverslening voor ouderen die graag in hun huis willen blijven wonen en met een kleine 

aanpassing geholpen zijn. 

Voor het gebied tussen de Hilt en de Eemhof wordt een gebiedsvisie ontwikkeld. Hierin is aandacht voor 

gespreid bouwen in de diverse sectoren, die recht doet aan het parkachtige karakter in de 

groenstructuur van de Noordbuurt en een veilige auto-ontsluiting voor het schoolgebouw. 

De Laarderweg wordt in open overleg met de gemeenteraad autoluwer gemaakt. Zolang er geen andere 

geschikte route is voor landbouwverkeer zal dat blijven, maar vrachtverkeer wordt omgeleid.  

In het HOV-dossier blijft aan de westkant een halte aan de A27 zuidelijk van de Verlegde Laarderweg de 

enige optie. Daarvoor zijn twee alternatieven ontwikkeld, die allebei voor- en nadelen hebben, maar 

kunnen rekenen op draagvlak van omwonenden.  

De Wakkerendijk moet stiller en veiliger worden. In het GVVP moet bekeken worden hoe dat kan, maar 

het verleggen van de komgrens naar de kruising met de Eikenlaan lijkt een goede optie, in combinatie 

met stil asfalt, handhaving en een inrichting die minder snelheidsovertredingen uitlokt.    

Het ontheffingensysteem voor de spitsafsluiting wordt verlaten. Dit blijkt geen grote gevolgen te hebben 

voor sluipverkeer.  

De verbreding van de A27 en de A1 lopen tot het knooppunt. Als daarmee een flessenhals ontstaat, 

kunnen files pal voor de kern van Eemnes het gevolg zijn. De coalitie wil maatregelen bepleiten die de 

milieueffecten van deze ontwikkeling beperken. 
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Het Huis van Eemnes komt tussen tennis en voetbal. Dit betekent een verslechtering voor de 

bereikbaarheid van het gymnastiekonderwijs. De coalitie wil onderzoeken of een elektrische pendelbus 

de jongere kinderen vanaf de scholen kan vervoeren voor gymnastieklessen, een haalbare extra optie is. 

Ook ouderen die zelf moeilijk naar het Huis van Eemnes of De Minnehof kunnen komen kunnen hier 

gebruik van maken. Kosten kunnen d.m.v. sponsoring en rijden met vrijwilligers worden gedekt c.q. 

beperkt. 

 

Sociaal domein, veiligheid en werk  

Een actief economisch beleid is van cruciaal belang voor een sociaal beleid. Daarmee komt er meer 

balans in de verhouding werkenden / niet werkenden, die door vergrijzing toch al onder druk staat. Of 

het nu om de ondernemers op de weekmarkt gaat, bedrijven die zich willen vestigen, agrariërs die een 

reëel inkomen willen kunnen verdienen, of ondernemers die met plannen komen, ze zijn in deze tijd 

welkomer dan ooit. Lokale werkgelegenheid kan worden verbeterd door beter samen te werken met het 

Eemnesser midden- en kleinbedrijf. Duurzaamheidsleningen worden ook toegankelijk gemaakt voor 

ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de klimaatdoelen van de gemeente Eemnes. De coalitie 

ontwikkelt een visie om Eemnes toeristisch aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld een bed- and 

breakfastbeleid (“Slapen aan de dijk”). De agrariërs moeten bij gebleken behoefte meer ruimte krijgen 

voor nevenfuncties.  

Verenigingen verliezen jeugdleden; de vraag is of krappe financiën in gezinnen een rol spelen. De 

verenigingen moeten beter worden geïnformeerd en beter worden geholpen om de bestaande 

regelingen te benutten. De normen van deze regelingen moeten uitgebreid worden, omdat juist 

doelgroepen die iets meer verdienen dan 110% van het sociaal minimum inkomen buiten veel regelingen 

vallen. Hetzelfde geldt voor de pc-regeling – deze moet beter bekend raken en de regeling kan worden 

uitgebreid voor ouderen. Zij kunnen ook niet meer zonder pc. 

Het kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen voor mensen die aantoonbaar in financiële 

nood zitten, moet beter bekend worden en maatwerk toegepast waar nodig. Zo moet de gemeente 

standaard meedoen met schikkingsregelingen in het voortraject van de schuldhulpverlening.  

Er zijn ZZP-ers die een armoedeval meemaken, maar buiten regelingen vallen. Dit moet worden 

voorkomen door een regeling naar voorbeeld van de gemeente Hilversum. 

Als een bedrijf of zelfstandige zich meldt voor het nieuwe bedrijventerrein, maar niet aan de huidige 

voorwaarden voldoet, zullen we met een open blik naar de mogelijkheden kijken.  

Bestaande regelgeving moet nog kritisch worden doorgelopen op redundantie (is er niet teveel dubbel 

geregeld in zowel landelijke als plaatselijke verordeningen) en ook het heffen van leges moet geen doel 

op zichzelf worden.  

Het beleid om mensen te activeren, eigen mogelijkheden te laten zoeken en aan te spreken op 

gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar, wordt voortgezet. Bewoners met een zorgvraag, 

worden in een wijkgerichte aanpak geholpen. Daarbij zijn de sociale wijkteams en het jeugd- en 

gezinsteam van groot belang. Buurtbemiddeling wordt actiever gepromoot. 

Om eenzaamheid te voorkomen, Eemnes veilig te houden en de openbare ruimte leefbaar, zijn 

buurtteams opgericht. Dit fenomeen moet de aandacht houden zodat het zich verder uitbreidt.  
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Cultuur, onderwijs, sport, communicatie en bestuur  

De coalitiepartijen willen over de grenzen van het dorp heen kijken als het gaat om kunst en 

cultuureducatie. De verfraaiing van de Braadkamp en de 1% regeling in het openbaar gebied van de 

Zuidpolder bieden kansen voor kunst.  

De Hilt en de bibliotheek worden ineengeschoven. Op de nieuwe locatie moet een centrum ontstaan dat 

ontmoetingen uitlokt in alle generaties. Ook welzijnswerk en zorg kunnen laagdrempelig gebruik maken 

van deze plek. 

Als het om communicatie met de inwoners gaat is een cultuuromslag gerealiseerd, maar we zijn er nog 

niet. In de uitvoering gaat nog teveel mis. De structuur en de cultuur van het democratisch bestuur is 

aangepast en wordt geëvalueerd. De raad houdt meer ruimte om in dilemma's de grote lijnen uit te 

zetten. Het primaat hoort bij de politiek te liggen. Ook in de uitvoering van bijvoorbeeld servicetaken, ligt 

de lat hoger. De ervaring die de inwoners hebben als ze in contact zijn met de gemeente, moet door de 

bank genomen positief worden geëvalueerd. 

Op het gebied van onderwijs is het belangrijk dat de klassen voldoende geventileerd worden voor een 

gezond binnenklimaat. De norm Frisse Scholen is daarbij richtinggevend. Het IHP-proces wordt afgerond 

waarbij instemming van de betrokken scholen en kinderopvangorganisaties cruciaal is. 

 

Duurzaamheid en milieu  

De uitgangspunten en actieplannen uit het “Klimaatbeleidsplan 2011-2020” hebben geleid tot een reeks 

van maatregelen. De coalitie streeft er nu naar in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente- en BEL-

gebouwen in de gemeente worden binnen deze coalitieperiode verduurzaamd en energieneutraal 

gemaakt. De openbare verlichting wordt verduurzaamd, o.a. door LED-verlichting. Ook bestaande 

woningen moeten verduurzaamd worden. Lokale ondernemers worden uitgenodigd met voorstellen te 

komen om hieraan een bijdrage te leveren, zodat de lokale economie een impuls krijgt. 

De coalitie is voorstander van zonnevelden van in totaal minstens vijftien hectare en voorstander van het 

overschakelen door de asfaltcentrale op biogas. 

De geluidhinder blijft een punt van aandacht. Het eiland van Eemnes aan de westzijde van de A27 krijgt 

een geluidwering tot zes meter (ca. 3 meter op de bestaande wal). Nieuwe ontwikkelingen worden 

nauwlettend gevolgd en indien mogelijk toegepast. De schermen worden beplant met het oog op 

reductie van fijnstof en leveren een bijdrage aan voedsel voor onder ander bijen. Biodiversiteit krijgt een 

grotere prioriteit in het groenbeleid. 

 

Financiën  

De opbrengst uit de OZB zal deze coalitieperiode gelijk blijven (nominaal 0% verhoging, maar 

areaaluitbreiding leidt wel tot hogere opbrengst). Dit heeft keuzes gevergd in de begroting. Ook de 

gemeenschappelijke regelingen en de zogenaamde verbonden partijen zullen hun bijdrage moeten 

leveren (samen trap op, trap af). De teruggave van reserves zal afhankelijk van de uitvoering van de 

nieuwe afvalinzameling, naar verwachting kunnen worden doorgezet. Nu er duidelijkheid is over de 

precarioheffing, ontstaat er ruimte voor investeringen. Wegen, klimaatbeleid en voorzieningen kunnen 

daarvan profiteren. 
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Tot slot 

 

De coalitie ziet de rest van de raadsperiode vol vertrouwen tegemoet. Veel reeds ingezette 

beleidsvoornemens zullen de komende anderhalf jaar hun beslag krijgen. De nieuw aangebrachte 

accenten zullen met de nodige prioriteit in gang worden gezet. 

 

 

 


