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Algemene beschouwingen CDA Baarn 

 

Voorzitter, dames en heren. 

Voor ik ga vertellen wat in Baarn allemaal beter kan, beter moet, wil ik eerst benadrukken 

hoe fantastisch het is in Baarn te wonen. Elsevier Weekblad vergelijkt jaarlijks alle 

Nederlandse gemeenten, met de vraagstelling: ‘welke gemeenten bieden de beste mix van 

wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte?’. Jaarlijks 

eindigt Baarn in de hoogste regionen.   

Toch kan het beter, moet het beter. Namens de CDA-fractie licht ik een aantal 

verbeterpunten toe. 

Woningbouw 

De woningbouwopgave die wij onszelf in de Woonvisie hebben opgelegd is ambitieus, maar 

noodzakelijk. Noodzakelijk om het aantal inwoners op peil te houden en noodzakelijk om 

onze voorzieningen overeind te houden. Over ieder te bebouwen perceel zal discussie 

ontstaan. Vaak zullen we te horen krijgen: “goed idee, maar niet op deze plek”. Velen van 

ons wonen nu op plekken in Baarn, waar enige  decennia geleden vergelijkbare discussies 

over gevoerd werden. Door nu echte keuzes te maken zullen toekomstige generaties ons 

dankbaar zijn.  

Een paar opmerkingen over woningbouw: 

- Over bouwen op de Noordschil wordt al lang gepraat. Veel gemeenten hebben laten 

zien dat wonen nabij een snelweg mogelijk is. Voorbeelden in de buurt zijn de wijk 

‘Kattenbroek’ in Amersfoort en ‘Doornsteeg’ in Nijkerk. Het is tijd voor actie. 

- Dertig procent sociale woningbouw, maar verder een soort ‘reservaat voor rijken’? 

Dat kan toch niet het beeld zijn dat wij in Baarn willen nastreven? Bouw voor alle 

inkomensgroepen, en vergeet daarbij vooral de middeninkomens niet. 

- Bouw geen aparte wijkjes voor jongeren of voor ouderen. Gemengd wonen is nodig 

om participatie en burenhulp mogelijk te maken. Participatiewijken dus. 

Ondernemen 

Om als gemeente levendig te kunnen zijn en te blijven moet in Baarn gewoond en gewerkt 

kunnen worden. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Baarn vraagt om een positieve 

grondhouding van de gemeente ten opzichte van vestigings- of uitbreidingsplannen van 

bedrijven. CDA Baarn zegt daarom “ja, … tenzij”.  

- “Ja, … tenzij” geldt beslist ook voor Paleis Soestdijk en Made by Holland. Wij willen graag 

ondersteunend zijn, ook om de kansen voor economie, toerisme,  werkgelegenheid en 
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woningvoorraad te benutten. Maar, wij zullen respect voor de omliggende natuur en 

voor het woongenot van  de omwonenden blijven verlangen. 

- Het ‘nieuwe winkelen’ heeft gevolgen voor ons winkelcentrumgebied. Wij moeten niet 

terug in de tijd willen of de klok stil willen zetten, maar ons aanpassen aan de nieuwe 

werkelijkheid. Het kernwinkelgebied zal echt nog flink moeten ‘indikken’. De komst van 

zeer grote winkels (zogenaamde ‘megastores’) naar de rand van onze gemeente moeten 

wij niet als bedreiging zien, maar mede gezien de ligging van Baarn, op de kruising van de 

A1 en de A27, juist als gewenst. 

- Eerder heeft CDA Baarn zich voorzichtig positief uitgelaten over de mogelijkheid van 

wonen op- of aan de rand van een bedrijventerrein. In dit geval betrof dat de Drie Eiken. 

Na met veel direct betrokkenen hierover contact te hebben gehad nemen onze 

bedenkingen bij deze ontwikkeling toe. 

 

Duurzaamheid 

In de Perspectiefnota staat: “Het uitgangspunt blijft dat we in 2030 zo veel mogelijk 

klimaatneutraal willen zijn.” Ik weet het, iedere gemeente worstelt met dit onderwerp, maar 

de  formulering “zo veel mogelijk” maakt de ambitie te  vrijblijvend. 

Het klimaatbeleidsplan kent vijf pijlers: energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie,  

afvalverwerking en voorbeeldfunctie gemeente. Wat ons betreft hoort daar een zesde pijler 

bij:  energiebesparing. 

Documenten over duurzaamheidsbeleid bevatten veel abstracte- en procesinformatie. Wij 

blijven daarom voorstander van het hanteren van een jaarlijks 10-punten plan: per jaar 

formuleren welke tien concrete en controleerbare doelen gesteld worden en deze 

vervolgens na een jaar evalueren, alvorens een nieuw 10-punten-jaarplan op te stellen.   

 

Voorzitter, nog een paar punten die aandacht vragen: 

Jeugdzorg 

Bij vrijwel alle gemeentes vliegen de zorgconsumptie en de kosten voor jeugdzorg uit de 

bocht. Wij zijn daar ongerust over. De Rijksoverheid stelt extra geld beschikbaar, maar als er 

verder geen koerswijziging plaats vindt, is dat een druppel op een gloeiende plaat. 

Zeer de moeite van het lezen waard is een projectevaluatie van het Verweij-Jonker Instituut 

over de gemeente Utrecht. Het onderzoek van Verweij-Jonker Instituut constateert bij dit 

project een kostenbesparing in de jeugdketen van 32 procent, bij een hoge effectiviteit, een 

hoge cliënttevredenheid en een hoge medewerkerstevredenheid.  

https://www.socialevraagstukken.nl/hoe-jeugdhulp-wel-beter-en-goedkoper-kan/ 

https://www.socialevraagstukken.nl/hoe-jeugdhulp-wel-beter-en-goedkoper-kan/
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Sleutelbegrippen zijn: inschakelen basisinfrastructuur en 1e lijn, ‘de-medicalisering’, eigen 

regie en het inzetten van het lokaal team als organisator van maatwerk en passende hulp, in 

plaats van als doorverwijsorgaan naar meer gespecialiseerde hulp. Maar ook: één gezin, één 

plan, één regisseur. Kortom: terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de kanteling van 

het sociaal domein. Ik nodig de portefeuillehouder en zijn ambtenaren van harte uit kennis 

te nemen van dit document. 

Kosten BBS 

Recent hebben wij vernomen dat voor ‘Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal 

Domein Baarn Bunschoten Soest’ (BBS) een tussentijdse bijstelling nodig is van bijna 

anderhalf miljoen euro, waarvan € 725.000 ten laste komt van Baarn. Bij financiële 

documenten wordt vaak gesproken over de drie “o’s”:  onvoorzien onvermijdelijk en 

onuitstelbaar. In het geval van de BBS wil ik drie andere “o’s” noemen: ongelooflijk, 

ongehoord en onacceptabel.  

Het onderwerp ‘begroting BBS’ komt later deze vergadering nog aan de orde. Daar zullen wij 

met een voorstel komen.   

Dienstverlening 

Nog steeds vernemen wij klachten over de dienstverlening van onze gemeentelijke 

organisatie. Het is nodig concrete doelen te formuleren met betrekking tot de 

serviceverlening (bijvoorbeeld binnen x-tijd telefonisch de juiste persoon te pakken krijgen, 

ontvangstbevestiging van een brief of e-mail, maximale tijd voor beantwoording van vragen, 

etc.). Wij zien de te maken serviceafspraken graag schriftelijk vastgelegd in een toetsbare 

servicebelofte. U kunt hierover van ons een motie tegemoet zien. 

Ter afsluiting herhaal ik wat ik in het begin van deze algemene beschouwing zei: het is 

fantastisch wonen in Baarn. Dat laat echter onverlet dat het altijd nòg fantastischer kan. 

De CDA-fractie wenst deze gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie veel 

wijsheid en Gods zegen toe. 

 

Namens de fractie van CDA Baarn, 

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter. 

 

 


