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                             Muiden/Muiderberg, 7 april 2014 

 

(Concept) Raadsprogramma 2014-2018 
 

Samen sterker vooruit! 

Inleiding 

De gemeente Muiden zal, zoals nu wordt voorzien, op 1 januari 2016 worden samengevoegd met de 

gemeenten Naarden en Bussum. Het raadsprogramma dat nu voor ligt geeft  op hoofdlijnen de 

meest belangrijke punten weer,  waar, binnen de nieuw samengestelde gemeenteraad na de verkie-

zingen van 19 maart 2014, consensus over bestaat. 

Dit programma op hoofdlijnen is een uitwerking van reeds geaccordeerde besluiten in de afgelopen 

raadsperiode.  

De raadsfracties vinden het belangrijk dat in deze komende raadsperiode sprake is van een zo’n 

breed mogelijk draagvlak .  

Omdat in de periode waarin de gemeente Muiden en haar bestuur moeten toewerken naar een 

nieuwe gemeente is het van groot belang dat samengewerkt wordt om belangrijke onderwerpen 

voor Muiden en Muiderberg  te waarborgen. Immers ná 1 januari 2016 zal een nieuw gemeentebe-

stuur dit moeten gaan overnemen.  

Het is van belang dat raadsleden, als gekozen volksvertegenwoordiger, de stem van de inwoners 

verwoorden en daarnaar handelen vanuit een eigen verantwoordelijkheid. De Raad stelt zich actief 

op door nadrukkelijk het initiatief te nemen. 

In dat verband is dit raadsprogramma geen vrijblijvendheid maar een opdracht die de raadsfracties 

met elkaar aangaan.  

De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen. Nieuwe uitdagingen en ambities 

liggen voor ons en iedereen doet mee!   

 

“Samen sterker vooruit!” 
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1. Bewonersparticipatie en communicatie 

In de uitwerking van dit programma wordt nadrukkelijk de samenwerking en de afstemming met 

onze inwoners gezocht door middel van bewonersparticipatie.  

De gemeente Muiden is er voor haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

verenigingen (hierna samengevat als bewoners). De gemeente Muiden wil een transparant beleid 

voeren en een betrouwbare partner voor haar bewoners zijn. De gemeente Muiden wenst bewoners 

te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid en plannen. 

Door een goede informatie vooraf moet de betrokkenheid van de inwoners vergroot worden. Door 

een goede communicatie tijdens de beleidsvorming moet de stem van de inwoners vertaald worden 

in besluiten. Door een goede informatie achteraf wordt het beleid uitgelegd en verantwoord. 

In de bewonersparticipatie wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van lokale verenigingen en belangen-

organisaties. 

In de communicatie met onze inwoners moet, naast printmedia en informatiebijeenkomsten, meer 

gebruik gemaakt worden van de huidige digitale mediavormen, zoals internet, facebook en andere 

elektronische media. 

 

2. Gemeentelijke herindeling 

De gemeente Muiden staat aan de vooravond van een fusie met de gemeenten Naarden en Bussum. 

De fracties onderkennen de impact van een dergelijke fusie voor de inwoners in Muiden en Muider-

berg. De bereikbaarheid van bestuur en gemeentelijke diensten verandert en wordt meer op afstand 

gezet.  

De betrokkenheid van een nieuw gemeentebestuur bij de kleinschaligheid van onze beide kernen zal 

eveneens veranderen. Om die betrokkenheid en bereikbaarheid van het bestuur te waarborgen dient 

er een stads- en dorpsraad of een gelijkwaardig alternatief te komen. De fracties vinden het be-

langrijk dat deze organen een eigen beheersbudget krijgen. In het college van de nieuwe fusie-

gemeente dient een vaste wethouder aanspreekpunt te zijn voor een kern. 

De fracties vinden het daarom van essentieel belang dat de identiteit van Muiden en Muiderberg ge-

waarborgd is naar de toekomst toe. De afgelopen raadsperiode zijn de ruimtelijke visies voor Muider-

berg en het agrarisch gebied al vastgesteld. Voor Muiden is het Ontwikkelplan “Verder met de ves-

ting Muiden” dit jaar vastgesteld.   

Met deze visies en het ontwikkelplan worden de kaders voor de toekomst vastgelegd. Het is daarom 

belangrijk dat verleden en toekomst met elkaar hand in hand gaan.  De fracties spreken uit dat in de 

toewerking naar een nieuwe gemeente zij  de belangen van Muiden en Muiderberg en haar inwoners 

zo goed mogelijk tot uiting laten komen in de identiteitsbeschrijving van de nieuwe gemeente. 

Voor wat betreft het dienstverleningsconcept en de inrichting van de ambtelijke diensten spreken de 

fracties zich uit zich in te spannen voor een gemeentelijk steunpunt in één van de beide kernen waar 

de inwoners van Muiden en Muiderberg terecht kunnen. 

Daarnaast vinden de fracties het belangrijk dat het twee-kernen beleid zoveel als mogelijk ge-

handhaafd blijft.  De fracties spannen zich in om in ieder geval sportvoorzieningen, bibliotheek, kin-

der- en naschoolse opvang en basisonderwijsvoorzieningen in beide kernen te handhaven. 

De fracties spreken uit dat de Bloemendalerpolder grondgebied van de gemeente Muiden is en blijft. 

In dat verband dient, in tegenstelling tot het voorstel van de Provincie, het wetsvoorstel tot herinde-
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ling te worden gewijzigd. Alle fracties en de colleges van B&W van zowel de gemeente Muiden, 

Naarden en Bussum stellen alles in het werk om het voorstel tot grenscorrectie te voorkomen. 

 

3. Economie en toerisme 

De afgelopen raadsperiode heeft het College van B&W uitvoering gegeven aan het ontwikkelen van 

een economische visie voor de gemeente Muiden. Eén van de facetten uit deze visie was het instel-

len van een ontwikkelfonds en een ondernemersplatform de Tafel van Muiden.  Ook de ontwikkeling 

van een buitenhaven draagt bij aan een economische impuls voor Muiden en haar ondernemers.   

Met het Muiderslot, de vestingstad Muiden, Pampus, de bruine vloot en het strand in Muiderberg is 

de gemeente Muiden een toeristische gemeente. De middenstand (horeca en watersport) is voor 

een belangrijk deel afhankelijk van het toerisme. Het bevorderen van het toerisme heeft daarom een 

directe invloed op de economie in Muiden en Muiderberg. 

Daarom spreken de fracties zich uit voor het uitwerken van de economische visie waar het Toerisme 

& Recreatie betreft, met een duidelijke visie, strategie, projecten en uitvoeringsplan. De fracties 

spreken uit dat de economische visie het uitgangspunt is voor verdere beleidsontwikkelingen die de 

economie in Muiden en Muiderberg stimuleren.  

Objecten van cultuurhistorische waarde zoals Muizenfort, Kazerne , Westbatterij , Echobos moeten 

beter onderhouden worden, beter benut worden en beter toegankelijk zijn voor burgers en bezoe-

kers. 

Ter stimulering van de economie is het ondermeer belangrijk dat de toeristische fietsroutes door 

Muiden en Muiderberg  langs de plaatselijke middenstand lopen. Hiervoor is een goede bewegwij-

zering essentieel.   

In de thans economisch mindere periode is het aantal ZZP’ers aanmerkelijk vergroot.  Hierdoor is ook 

de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten groter geworden. In de gemeente Muiden is een 

dergelijke voorziening niet aanwezig. Indien het gemeentehuis na de fusie vrij komt en indien er 

alsdan nog voldoende vraag naar is, kan dit worden getransformeerd tot een bedrijfsverzamelge-

bouw voor ZZP-ers.  

 

4. Financiën 
De gemeente Muiden is door de Provincie, mede in situatie van de Wet Arhi, onder  verscherpt finan-

cieel toezicht gesteld. Met de vaststellingsovereenkomst “De Krijgsman” wordt ook een verzoek ge-

daan om onder bijzondere omstandigheid als art. 12 gemeente te worden aangemerkt. Met dit ver-

zoek is een gewijzigde begroting voor 2014 en de begroting voor 2015 bij de Provincie ingediend. De-

ze begrotingen zijn door de Provincie inmiddels goedgekeurd. 

De financiële speelruimte voor nieuwe beleidsontwikkelingen die niet in de begroting zijn opgeno-

men  is daarom nihil. Het is daarom van belang dat in de uitvoering van de begroting een gedegen 

financieel beleid wordt gevoerd. 

Met de aangevraagde art. 12 worden de eigenaren van onroerend goed extra belast met een verho-

ging van de OZB belasting in 2015 met 37%. Hiervoor is door de Raad goedgekeurd om in 2015 een 

tweetal compensatiemaatregelen te nemen.  

De fracties spreken uit al het mogelijke te doen om de verhoging van de OZB uitsluitend voor 2015 

van toepassing te laten zijn. De Provincie en het Ministerie hebben bij schrijven ondermeer 
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toegezegd dat de verhoging geen nadelige invloed mag hebben op de voortgang van de 

gemeentelijke herindeling. De fracties zullen de Provincie en het Ministerie hierop aanspreken indien 

blijkt dat de art. 12 status en de verhoogde OZB voor de andere fusiepartners reden is om het 

fusieproces te vertragen  of uiteindelijk de oorzaak kan zijn dat de fusie wordt afgeblazen. 

 

5. KNSF/”De Krijgsman” 

Op 20 februari 2014 is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met de vaststellingsover-

eenkomst “De Krijgsman”.  Dit besluit is op 7 maart 2014 door het college van B&W bekrachtigd in 

een getekende vaststellingsovereenkomst met de KNSF N.V.,  KNSF Vastgoed B.V. en de exploitatie-

maatschappij De Krijgsman C.V.  

De vaststellingsovereenkomst is het resultaat van onderhandelingen teneinde te komen tot een 

duurzame oplossing van juridische geschillen, een opgelegde claim, gerechtelijke uitspraken en aan 

het geschil verbonden consequenties voor de voetbalvereniging SCM en de ontwikkeling van een 

buitenhaven in Muiden. 

De raadsfracties aanvaarden de vaststellingsovereenkomst en zullen handelen in overeenstemming 

met hetgeen daarin is overeengekomen. 

In de komende raadsperiode wordt daartoe nader uitvoering gegeven aan de afspraken uit die over-

eenkomst. De Raad stelt zich tot doel om medio 2014 het bestemmingsplan daartoe vast te stellen. 

Het resultaat daarvan zal voor 1 januari 2016 moeten leiden tot een onherroepelijk geworden 

bestemmingsplan. 

De Raad streeft ernaar dat, in nadere afstemming met de KNSF en Dura Vermeer,  gekomen wordt 

tot een duurzame ontwikkeling van het gebied, waarbij het waardevolle groen zoveel mogelijk be-

houden kan worden. Specifieke wensen voor b.v. beschermd wonen voor senioren, levensloop-

bestendige woningen en woningen voor starters zullen ingebracht worden. Het is een ambitie van de 

Raad om tot meer sociale woningen te komen. In samenhang met alle ruimtelijke ontwikkelingen, 

waaronder de wijk Noord-West, binnen de gemeente wordt gekeken waar hiervoor mogelijkheden 

aanwezig zijn. 

Met de vaststellingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de West-Batterij 

en de IJmeerdijk (volkstuinen) aan de KNSF. De fracties komen overeen dat maximale inspanning 

wordt gedaan om in overleg met de zeeverkenners en de tuindersvereniging te komen tot een goede 

nieuwe locatie.  

De fracties onderkennen dat in de uitwerking van aanvullende wensen de samenwerking met derden 

mogelijk danwel wenselijk kan zijn. 

 

6. Buitenhaven 

De fracties komen overeen dat het bestemmingsplan buitenhaven zo snel mogelijk vastgesteld moet 

worden. De ontwikkeling van een buitenhaven stimuleert in hoge mate de economie in Muiden en 

zorgt voor extra werkgelegenheid. 

Belangrijk daarbij is dat in de nieuwe buitenhaven ruimte komt en blijft voor ligplaatsen voor ook de 

eigen inwoners. Het bestemmingsplan dient te voldoen aan het door de Raad goedgekeurde 

programma van eisen. Een goede ruimtelijke en ecologische inpassing van de haven is een 

voorwaarde voor de ontwikkeling ervan. 
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7. Sport 

In de gemeente Muiden zijn diverse sportverenigingen actief. De afgelopen jaren heeft de sport in 

haar algemeenheid te lijden gehad van slechte omstandigheden.  Deze omstandigheden waren 

gelegen in enerzijds de gevolgen van ontwikkelprojecten zoals de Bloemendalerpolder en het KNSF 

terrein (sporthal en SCM), anderzijds in een explosieve groei van leden (hockeyvereniging MHC).  Ook 

lagere financiële bijdragen (subsidies) als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van de gemeente 

hebben daarop invloed gehad.  

Er dient een integrale sportvisie te komen waarin rekening wordt gehouden met de te bouwen wo-

ningen in de Bloemendalerpolder en De Krijgsman. De visie dient vertaald te worden in een 

ruimtelijke visie. De vorige sportnota’s kunnen als een goed uitgangspunt gehanteerd worden. Aan-

gezien op korte termijn verschillende ontwikkelingen concreet worden dient de sportnota met grote 

spoed vastgesteld te worden. Mocht de sportvisie daartoe aanleiding geven of de lopende ruim-

telijke sportontwikkelingen door externe factoren vertraagd worden zal de gemeente in overleg met 

de sportverenigingen onderzoeken of er een alternatief is. 

Met de overeenkomst met de KNSF is een oplossing gekomen voor de verplaatsing van SCM. De be-

oogde nieuwe locatie op de Bredius is het resultaat van een overeenkomst met Rijkswaterstaat waar-

door deze grond kan worden overgenomen en voor sport kan worden bestemd. Deze overeenkomst 

voorziet ook in de toestemming om een hotel en 50 woningen te realiseren. De raadsfracties stellen 

zich tot doel om het in voorbereiding zijnde  bestemmingsplan daarvoor goed te keuren. 

De Raad is in 2013 akkoord gegaan met de uitbreiding van de Hockeyvereniging MHC in Muiderberg 

met een 2
e
 hockeyveld naast het Kocherbos. Het bestemmingsplan is daartoe in de Raad vastgesteld. 

Uitgangspunt van de fracties is dat vastgehouden wordt aan dit besluit. Tegelijkertijd spreken de 

fracties uit de vaststelling daarvan door de Raad van State af te wachten. 

Het verdwijnen van de sporthal RCM aan de Weesperweg in Muiden als gevolg van de projectontwik-

keling in de Bloemendalerpolder is zeer spijtig. De fracties spreken uit dat onderzoek gaat plaatsvin-

den naar een alternatieve locatie binnen de gemeente voor de sportverenigingen die van deze 

sporthal gebruik maakten. Een combinatie met de Sportcombinatie Muiden op de Bredius zou een 

alternatief kunnen zijn. 

 

8. Zorg en welzijn 

Ingaande 2015 worden veel taken op het gebied van zorg door de rijksoverheid overgedragen aan de 

gemeente. De vraag is hoe wij deze nieuwe taken vorm willen geven. De uitdaging is straks om dit 

met de toegekende (lagere) financiële middelen op verantwoorde wijze voor elkaar te krijgen.  

 

Muiden moet, in samenwerking met fusiepartners en regio, hiertoe scherpe sturing op doelmatig-

heid en de financiële taakstelling waarborgen. Uitgangspunt is dat na vier jaar de beoogde efficiency-

slag onder waarborging van kwaliteit is bereikt. Voor komende 4 jaar wordt gecalculeerd en daartoe 

ook gereserveerd op grond van het huidige uitgavenniveau. Nog in 2014 legt het college op grond 

van de laatste inzichten en informatie van het rijk de financiële uitwerking hiervan voor. Op dat 

moment te bepalen de omvang van de hiertoe in te stellen reserve.  

 

Met de wijzigingen in de zorgwetgeving (de WMO, de Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg) 

en op het gebied van werk- en inkomen wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het voorzieningenbeleid op deze beleidsgebieden. Voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering wordt 

samen gewerkt met andere gemeenten in de Regio. Een goede lokale signaleringsfunctie is essentieel 

om als gemeente adequaat uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken.  
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Uitgangspunt bij deze wijziging is dat de zorg dichterbij en met de inwoners wordt georganiseerd, 

waardoor zorg en hulp bijdragen aan het langer zelfstandig blijven. Er wordt een sterk beroep gedaan 

op familie, buren en thuiszorgorganisaties om uitvoering te geven aan deze nieuwe wijze van zorg-

verlening.   

Naast deze wijzigingen stellen ook de ontwikkelingen rond Florisberg ons voor de noodzaak de visie 

op Ouderenzorg te actualiseren, waarbij vraag en aanbod (zorg en woningen) optimaal op elkaar 

worden afgestemd.  Mede gelet op de woningbouwontwikkelingen in Muiden en daarmee de sub-

stantiële vergroting van het aantal inwoners is het de wens van de fracties dat ook in Muiden een 

woonzorgvoorziening komt voor hoger geïndiceerde zorgvragers. 

De fracties spreken uit dat het uitgangspunt is dat wie zorg nodig heeft ook zorg krijgt. 

 

9. Verkeer en veiligheid 
De afgelopen periode is de uitvoering gestart van de uitbreiding en verlegging van de A1/A6, de 

bouw van een aquaduct onder en een lokale brug  over de Vecht en verbetering van het spoor bij 

Muiderberg. Al deze werkzaamheden zorgen voor overlast voor verkeer en geven geluidsoverlast. 

Voor de fracties staat tijdens deze periode van overlast de verkeersveiligheid bovenaan. Met name 

de zwakke verkeersdeelnemers zijn daarbij zeer kwetsbaar.  De fracties spreken uit dat met de be-

treffende bouwondernemingen alsook met de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en Provincie al het 

mogelijke wordt gedaan om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

De verdubbeling van het spoor bij Muiderberg brengt geluidsoverlast en het risico van fijnstof met 

zich mee. Niet alleen in Muiderberg-Oost maar ook bij het buurtschap De Hakkelaar. Door de Mini-

ster van Verkeer & Waterstaat zijn toezeggingen gedaan over de maximale geluidsbelasting. Ook zijn 

toezeggingen gedaan over extra investeringen in geluidswerende maatregelen.  

De fracties spreken uit er zorg voor te dragen dat de toezeggingen ook worden uitgevoerd. Met het 

Ministerie, Rijkswaterstaat en Pro-Rail zal zonodig afspraken worden gemaakt over de uitvoering 

daarvan.  

De fracties houden vast aan eerder door de raad gestelde voorwaarden voor de ontsluiting van De 

Krijgsman.  Een belangrijke voorwaarde is dat de Vesting niet extra belast mag worden met door-

gaand verkeer vanuit “De Krijgsman”.  

De wandelroute in Muiden en Muiderberg langs het IJmeer dient veilig te zijn. Fietsers zijn welkom, 

maar wielrenners moeten een eigen route krijgen over de Maxisweg en de Nienhuis Ruijskade. 

In het belang van de kinderen die in IJburg naar school gaan dient de IJburg route voor verkeer open-

gesteld te blijven. 

Er dient een snelle en rechtstreekse busverbinding met Amsterdam te komen c.q. te blijven. Ook 

moet er een directe busverbinding vanuit Muiderberg met Almere Poort zijn. Immers Almere Poort is 

voor Muiderberg het dichtstbijzijnde treinstation. De halfuurs-busverbinding Amsterdam, Maxis, 

Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum dient terug te komen en langs de scholen te lopen. 

Als de bushaltes verder van de kern Muiden komen te liggen dienen hier fietskluizen te worden 

voorzien. 
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10. Ecologie en duurzaamheid 
De fracties kiezen voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente op alle beleidsterreinen. 

Uitgangspunt is behoud van de groene uitstraling en het landelijke karakter van onze gemeente met 

aandacht voor meer diversiteit, meer groen en een duurzame ontwikkeling van economische poten-

ties.  

 

Het compensatiegroen moet gebruikt worden om de omgeving rond de beide kernen groen en leef-

baar te houden. De kaalslag in de gemeente en andere ontsierende ontwikkelingen moet hiermee 

gecompenseerd worden. Voor de invulling van het compensatiegroen wordt de samenwerking ge-

zocht met plaatselijke verenigingen en inwoners. 

 

Natuur en landschappelijke waarden spelen een belangrijke rol, het groene karakter mag niet verlo-

ren gaan. Groen moet worden beschermd en bestaande open ruimtes zoals de Noordpolder mogen 

niet worden bebouwd. 

 

11. Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. Meer maatwerk voor leerlingen 

wordt daarmee mogelijk. 

Ook maakt het passend onderwijs de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs gemakke-

lijker en scholen met samenwerkingsverbanden krijgen meer mogelijkheden om hun keuzes te ma-

ken. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen het regulier onderwijs volgen  en 

daar mee het recht van kinderen op goed onderwijs borgen. 

Passend onderwijs is een zorgplicht van de schoolbesturen, echter met de decentralisatie van de 

jeugdzorg naar de gemeente ook een gedeelde zorgplicht.  De gemeente  zal hieraan inhoud geven 

door middel van b.v. het Sociale Wijkteam Overleg met de schoolbesturen volgens de trits onderwijs-

jeugdhulp-arrangement. Hierdoor wordt versterking van eigen kracht vormgegeven, is er minder bu-

reaucratie en minder versnippering. 

In de ruimtelijke visie wordt ook het onderwijs opgenomen in verband met de uitbreiding van de 

kern Muiden en de mogelijkheid van een Brede School. 

 
 

 


