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Utrecht, 19 juni 2017
Aan
- het college van Burgemeester en Wethouders
- de Gemeenteraad

Geachte dames en heren,

Met het oog op de samenstelling van uw begroting bieden wij u hierbij de subsidieaanbeveling 2018
aan. Deze aanbeveling bevat richtbedragen voor de subsidieverlening aan muziekverenigingen,
slagwerkkorpsen en majorette-, twirl- en color guard groepen.

Bij de KNMO zijn in totaal bijna 2.300 amateurmuziekverenigingen, slagwerkensembles en majoretteen tw¡rlgroepen aangesloten, totaal ca. 3.500 korpsen omvattend. Ook in uw gemeente zijn één of
meerdere van deze verenigingen actief.

Voorafgaand aan onze aanbeveling willen we u graag in het kort informeren over de kwaliteit en het
belang van de amateurmuziekverenigingen.
a

de wereld van de amateurmuziekverenigingen kent een zeer breed deelnemersveld; alle
leeft'rjdscategorieën zijn in de orkesten en bands vertegenwoordigd. Met name de grote
part¡cipatie van jeugdige deelnemers is vermeldenswaard.

a

actieve deelname aan een amateurmuziekvereniging heeft een belangrijke, positieve invloed
op de culturele en sociale ontwikkeling van de deelnemer. Dit komt vooral door de
wisselwerking met de professionele muziekwereld; nagenoeg alle orkesten en bands staan
onder leiding van gediplomeerde vakkrachten, die hun kwaliteit overbrengen op de

a

a

a

amateurmuzikanten.
in de opleiding van muzikanten speelt professionalite¡t een grote rol. De muzikanten worden
in staat gesteld om ofwel (bij voorkeur) via de muziekscholen, ofwel door andere, op
professionele basis georganiseerde opleidingen (dat wil zeggen: opleidingen door
vakbekwame docenten volgens een door Kunstfactor Muziek vastgesteld leerplan) te worden
opgeleid en diverse muziekdiploma's te behalen.
de professionele aanpak voor wat betreft de kwalitatieve ontwikkeling wordt ondersteund
door een groot aantal vr'rjwilligers dat (vaak op bijna professionele wijze) zorg draagt voor de
organ isatorische ka nt va n de amateurmuziekvereniging.
naast het belang van deelname aan de amateurmuziekbeoefening voor de ontwikkeling van
de deelnemers geldt tevens het belang van de amateurmuziekverenigingen voor de
gemeenten en hun inwoners. Behalve aan de door de orkesten zelf georganiseerde
concerten valt hierbij uiteraard met name te denken aan de deelname van
muziekverenigingen aan lokale activiteiten. Voorts kunnen orkesten en bands wanneer zij
naar buiten treden, bijvoorbeeld bij deelname aan concoursen en wedstrijden, worden
gezien als een visitekaartje van hun gemeente.
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Hoewel de activiteiten van amateurmuziekverenigingen grotendeels worden gefinancierd uit
contributies van en activiteiten door de leden is het op kwalitatief niveau in stand houden ervan niet
mogel'rjk zonder financiële ondersteuning van de gemeentelijke overheid.
Gezien het voorgaande stellen wij het als landel'rjke muziekorganisaties voor de sector zeer op prijs
dat uw gemeente het belang van de amateurmuziekverenigingen inziet en hier een subsidieregeling

voor kent.
Deze subsidieaanbeveling bevat richtlijnen voor de wijze waarop u uw subsidiëring gestalte kunt
geven. Wij hopen dat u hiermee bij de vaststelling van de subsidies aan de

amateurmuziekverenigingen in uw gemeente rekening wilt houden.
Namens het bestuur van de KNMO,

Bart van Meijl, voorzitter
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De subsidieaanbeveling 20L8 is gebaseerd op de financiële exploitatie van een doorsnee
muziekvereniging. Het kan zijn dat de situatie van individuele verenigingen, zoals een buitengewoon

hoog kwalitatief niveau of een bijzondere uitstraling voor uw gemeente, aanleiding geven om hogere
normen te hanteren. De subsidieaanbeveling dient dan ook te worden beschouwd als een indicatie
voor minimaalte hanteren uitgangspunten bij de subsidiëring.
ln onze subsidieaanbeveling is de subsidie opgebouwd uit een aantal afzonderlijke componenten.
Gemeenten die subsidiëren in de vorm van budgetfinanciering kunnen deze componenten hanteren
als basis voor de vaststelling van het budget.
Een muziekvereniging bestaat in de praktijk vaak uit verschillende, zelfstandige eenheden, die ieder

een eigen exploitatie kennen. ln de subsidieaanbeveling is dit onderscheid tot uitdrukking gebracht in
onderdeel A. Voor de overige onderdelen van het advies geldt dat deze bij alle zelfstandige eenheden
aan de orde kunnen z'rjn. Als voorbeeld geven wij een vereniging die bestaat uit een harmonieorkest,
een drumband en een majorettegroep.
Als zelfstandige eenheden zijn te onderscheiden:

o
.

blaasorkesten zoals harmonieën, fanfares, brassbands, bigbands, blaaskapellen
mars- en showorkesten, bestaande uit slagwerk en/of blaasinstrumenten, zoals
drumfanfares, showbands, drum- en malletbands, tamboer-, fluit-, lyra-, pijper- en

jachthoornkorpsen

.

majorette-, twirl- en color guardgroepen

Wij adviseren u de subsidiebedragen jaarlijks te indexeren met de consumentenpr'rjsindex
(ja n uari 2OL6 t/ m maart 20L7 : 0,57o/ol.
A. Basisbedras oer zelfstandiee eenheid
Dit bedrag dient voor de dekking van de vaste kosten van de vereniging zoals administratie- en
bestuurskosten, kosten van bladmuziek e.d., verzekeringen, auteursrechten, lidmaatschap van de
landelijke organisatie en vervoerskosten.
vereniging met één zelfstandige
988
vereniging met twee zelfstandige
€. 1.473
vereniging met drie of meer zelfstandige
7.847

.
.
o

eenheid
eenheden
eenheden

€

€

B. Biidraee per bespeeld instrument

Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van afschrijvingskosten
C. Biidrase uniformen

Bedrag per lid ter dekking van afschrijvingskosten
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D. Biidrase in honorarium dirigent en instructeur
Procentuele bijdrage in de werkelijke kosten

30%

E. Biidrase in huur accommodatie c.q. kosten eisen huisvesting

Procentuele bijdrage in de werkelijke kosten, inclusief afschrijvingskosten van
eigen accommodatie

s0%

F. Biidrase in de netto opleidineskosten

Procentuele bijdrage in de opleidingskosten, na aftrek van eigen bijdragen van
leerlingen

30%

G. Biidrage in de kosten van deelname aan nationale wedstriiden

Deelname aan nationale wedstrijden is een belangrijke factor voor de handhaving van de kwaliteit
van het orkest/de band/het korps en de toetsing daarvan. B'rjdrage op basis van werkelijke (netto)
kosten in de vorm van een percentage of bedrag.
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Geachte leden,

Tcr uiwoering van art. 167, tweede lid, van de Provlnclewet (inzake de
acticve informatieplicht) berichten wij u als volgt:

Uw kcnmcrk

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum, Gooise Meren
en Laren voerden de afgelopen maanden gesprekken over de verkoop
van Crailo aan deze gemeenten.

In het bestuurlijk overleg van 4 juli bereikten wij met de colleges van
B&W van de drie gemeenten overeenstemming over de voorwaarden
voor de verkoop van Crailo aan de gemeenten.
De komende periode wordt een gezamenlijke koopovereenkomst
uitgewerkt. WiJ informeren u na de zomer in meer detail over de

verkoop van Crailo.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rv\
nciesecretaris

[ù.M, Bergkamp

Remlres

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tèlefoon (023) 514 3l4l
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Gedeputcerde Staten

Raad van de gemeente Hilversum

Uw contactpersoon

Postbus 9900

mw. WJ.C. de Wit-Scholten

I2OI CM

HILVERSUM
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Betreft: financièle positie 2017

Verzenddetum

Ceachte raad,

2 0 3¡¡¡ rutr
Kenmerk

Op 22 december 2016 hebben wij u geïnformeerd over het
toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het
financieel toezicht (repressief). Daarbij hebben wij gemeld dat vanuit de
risicogerichte insteek bij ons toezicht wij vonden dat kon worden
volstaan met een beperkte analyse van uw begroting 201 7 en de daarbij
behorende meerjarenraming.

834551

/974572

Uw kenmerk

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze beperkte
analyse. Het verheugt ons te constateren dat ons destijds gevormde
beeld wordt bevestigd. Onze bevindingen geven geen aanleiding om
een reguliere (meer uitgebreide) analyse uit te voeren naar de financiële
positie van uw gemeente.
Wij gaan ervan uit dat als zich tekenen aandienen van verslechtering
van de financiële positie u ons daarvan tijdig zal informeren.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat u erin zult slagen een
(meerjaren)begroting 2018 te presenteren met een structureel en reëel
evenwicht.
Een afschrift van deze brief hebben wU ter kennisname gezonden aan

het college van burgemeester en wethouders.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtple¡n 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Mochtcn ar Rog vragen zljn dan kunt u contact opn€men met de
cont¿ctpcrsoon dic ataat E,enoemd in het briefhoofd.

Hooglchtcnd,
Gcdcputecrde Statan van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Kabinet,
mw. mr. H.W. Verschuren
Deze brief is digltaalvastgesteld en daarom niet ondenekend.

814531/974372
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

Jacques Janssen <jacquesjanssen@verblijfopaarde.nl >
zaterdag 22 juli 20L7 L6:47

Griffie-Hílversum
Belangen van inwoners moeten altijd voorop staan.docx

Geachte heer/mevrouw,
Zou u zo vriendelijk willen z'rjn beneden staande mail een de leden van de gemeenteraad en het college van B&W
willen doen toekomen. Hiervoor zeer mijn dank.
Met vriendelijke groet,
Jacques Janssen
J.F.M.J. Janssen
Kloosterlaan 238, 1216 NW Hilversum

www.verbliifopaarde.nl

Geachte leden van de gemeenteraad en collegeleden en voorzitter,

/

Deze keer ben ik erg boos geworden over de Hilversumse gemeenteraad. De Gooi en Eembode
HilversumsNieuwsblad heeft in haar laatste editie voortreffelijk verwoord wat er in de raad gebeurde. En in relatie

met de herbenoeming van de burgemeester Broertjes, waarbij deze de raad nogmaals voorhield dat de belangen
van inwoners altijd voorop moeten staan, werd een en ander nog pijnlijker. Voor mij is de maat helemaalvol en heb
een lezersreactie gemaakt voor het lokale medium. Helaas heeft de redactie het allerbelangrijkste weggelaten,
namelijk de door mij genoemde momenten in de raad waarbij deze zich niets aantrok van de belangen van inwoners
die voor hun gerechtvaardigde opvattingen opkwamen. De redactie maakte er een versie van die de indruk wekt dat
het hier slechts gaat om huurdersbelangen in de Bonifatiuslaan. Zie pagina 2 van vorige week met het kopje
Bonifatiuslaan en notabene een kleurenfoto van het complex over meer dan twee kolommen, alsof het daarom zou
gaan.
Reden waarom ik de gemeenteraad en B&W kennis wil laten nemen van mijn authentieke bijdrage over het

stelselmatig in gebreke blijven van onze gemeenteraad die maar niet toekomt aan het vertegenwoordigen van haar
volk.
Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,
J.F.M.J. Janssen

Belangen van inwoners moeten altijd voorop staan

Van politici worden vandaag resultaten verwacht kopte deze krant vorige week. Dat bleek uit de speech van
burgemeester Broertjes bij zijn herbenoeming. Moedgevend waren zijn woorden:. "Belongen von inwoners
moeten altijd voorop stoon". Maar het is alsof de lieve man tegen dovemansoren praat. Hoe vaak de afgelopen
jaren heeft de gemeenteraad de belangen van burgers niet gewogen en heeft deze genegeerd waar inwoners
terecht voor hun gerechtvaardigde belangen opkwamen. Velen kunnen daarover meepraten.
De ondernemers en bewoners aan de Emmastraat moesten alles uit de kast halen om gehoord te worden
en de raad te overtuigen dat tweerichtingsverkeer op die plek een heilloze zaak is waarmee geld wordt
weggegooid en onveiligheid geschapen.

1

De omwonenden van de nieuwe vest¡ging van Mc Donald aan de Vreelandseweg hebben b'rj de raad een

strijd moeten voeren tegen de grootverbruiker van plofkippen. Alle milieubezwaren werden door onze 'groene
gemeente' bij het grof vui! gezet.
De belangen van de inwoners stonden zeker ook voorop toen de gemeente aan de omwonenden van de
Clemenskerk weigerde hen inzage te geven in geproduceerde aanvullende informatie die alleen voor de raad
bestemd is. De stukken worden pas openbaar als de vergunning voor de herbestemming van de kerk verstrekt
is. Omwonenden moeten hun mond houden. Daarin past volgens de gemeente, om hen n¡et te informeren

over wat er in hun directe omgeving te wachten staat. Mooie gemeente, mooie raad toch!?
En tenslotte is daar de bemoeienis van de raad inzake de renovatie en het wegwerken van achterstallig
onderhoud van de wooncomplexen aan de Bonifatiuslaan waar de raad, zonder enige kennis van zaken,
onvoorwaardelijk de kant van de eigenaar-verhuurder ASR kiest. CDA-wethouder mevrouw N. van
Vroonhoven-Kok zal het worst zíjn of huurprijzen na de ingreep zo hoog stijgen dat de huurwoningen in de vrije
sector terecht komen. Zij wil daarover niet eens een gesprek met de eigenaar aangaan. Zij roept dat deze
woningen niet uit de kernvoorraad verdwijnen omdat ze van deze (goedkopere) kernvoorraad geen deel
uitmaken aangezien de woningen van een particuliere eigenaar-investeerder zijn die niets met sociale
huurwoningen te maken heeft. Alsof je hier de advocaat van de duivel hoort. Toals zo vaak kraamt deze
wethouder een boel onzin eruit en doet net alsof de wet achter haar staat terwijl ze van huurprijswetgeving
geen enkel verstand heeft. De status van een woningeigenaar is in het geheel niet bepalend of een huurwoning
tot de kernvoorraad behoort. Het is de huurprijs die hiervoor maatgevend is. Voor het ontbreken van enig
bestuurlijk vermogen bij haar, beroept zij zich op de afspraak die vorig jaar is opgenomen in de lokale
woonvisie. Zij bedoelt dat voor elke sociale huurwoning die uit de kernvoorraad verdwijnt er weer een nieuwe
voor moet terug komen. Op het moment dat er een paar honderd huurwoningen in de Bonifatiuslaan in de
vrije sector belanden, dienen deze weer terug te komen. Maar beter is het om door middel van overleg met de
eigenaar het niet zover te laten komen. Daar is geen meerderheid in de raad voor te vinden. En als de
woonvisie van de gemeente tekort schiet om echte knelpunten aan te pakken is de raad met wethouder van
Vroonhoven-Kok voorop en niemand anders, daarvoor verantwoordelijk. Kosten die door een woningeigenaar
b'tj het wegwerken van achterstallig onderhoud gemaakt worden kunnen wettelijk niet tot huurverhoging
leiden. Dat zou een mooie boel worden ¡n dit land. En een gemeenteraad kan gelukkig niet voorkomen dat in
dit geval huurverhogingen mogen worden doorberekend. De wetgever heeft er in 1979 terecht voor gekozen
dat achterstallig onderhoud voor rekening van de verhuurder komt. Dat is niet uit de wet gehaald. ln het
onderhavige geval kunnen de huurders aan de Bonifatiuslaan naar de Huurcommissie of Kantonrechter
stappen die hen daarbij in het gelijk zal stellen. Bergen jurisprudentie zijn er voor een goede afloop inmiddels
ontwikkeld.

Met het oog op komend verkiezingsjaar moet er geen raadslid z'rjn die ons weer vier jaar wil gaan
vertegenwoordigen. Zullen we ze eens een goed lesje leren? lk doe mee.
J.F.M.J. Janssen
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden:

Onderwerp:

Bestuurssecretariaat

<bestuurssecretariaat@etten-leur.nl> 1
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vrijdag 8 septembe r 2OL7
Brief gemeente Etten-Leur aan Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse
Gemeenten

Bijlagen:

Brief gemeente Etten-Leur aan RvC van de BNG.PDF

Beste college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u ter kennisname een brief die ons college op verzoek van onze gemeenteraad heeft verstuurd aan
de Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Met vriendelijke groet
Annemarie van Merode I Bestuurssecretaresse
Gemeente I Etten-Leur
Team I Bestuurssecretariaat
Afdeling I Concernondersteuning
Email I Annemarie.vanMerode@etten-leur.nl
Postadres I Postbus 10100 | 4870 GA Etten-Leur
Telefoon I L4O76 | 076 5024062

lnternet I www.etten-leur.nl

""ry-.t@@eooo@@
Deze e-mail is uitsluitend besternd voor de geadresseerde(n). Verstrekkingaaî en gebruik door anderen is
niet toegestaan. Gemeente Etten-Leur sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische
verzending This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made
available for use by any person other than the addressee(s) Gemeente Etten-Leur rules out any and every
liability resulting from any electronic transmission. using Arial, smaller, Black, without separator and
fallback to wrap if unable to apply.
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Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Aan de Raad van Commissarissen BNG Bank
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
E:

info@etten-leur.nl

I :www,etten-leur.nl
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Kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw brief van
Onderwerp

; Marco van den Berg

:14476
: nvt
: inkomen voorzitter raad van bestuur

Etten-Leur, 8 september 2017

Beste leden van de Raad van Commissarissen,
Onze gemeenteraad heeft ons met een motie verzocht u een brief te schrijven over het inkomen van
de voorz¡tter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Ons bereikte de

informatie dat de voorzitter een bruto jaarsalaris van € 697.000 per jaar onwangt. De gemeenteraad
vindt dat de BNG, als organisatie die overwegend werkt voor overheden en voor instellingen met een
maatschappelijk belang, zich ook zou moeten houden aan de wet normering topinkomens.
We realiseren ons dat de BNG formeel niet gehouden is aan deze wet, maar vanuit moreel besef,
vinden wij dat de voorzitter van de BNG niet meer behoort te verdienen dan een ministersalaris.
Wíj sturen deze brief ter kennisname naar alle gemeenten in Nederland. Onze gemeenteraad hoopt
dat andere gemeenten ons voorbeeld zullen volgen en de BNG hierop aan zullen spreken.
Met vriendelijke groet,
r en wethouders,

Rijnbach-de Groot

burgemeester

.1
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Mw. B.W. Silvis-de Heer
gemeentesecretaris

Openingstijden stadskantoor: ¿onder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-L9.00 uur en
uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur.
U vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem_ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleurf
en youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur).

Reijden-Mulder, Cora van der
Van:

Peter-Jan Schatens <pjschatens@tllbv.nl>

Verzonden
Aan:

vrijdag 2L juli 20L7 8:34

CC:

secretariaatcdk@noord-holland.nl; cvdk@noord-holland.nl; Heegde, Ter, Han; Elbert

Secretariaat_Post@ noord-hol land.n

I

Roest; Broertjes, Pieter; secretariaat@Gooisemeren.nl; griffie@Gooisemeren.nl;
Griffie-Hilversum; Laren Griffie; Igor Meuwese; j.franx@Gooisemeren.nl; Hendrik

Boland; fritsvogel@wdhilversum.nl; annemarie.den.daas@d66hilversum.nl;
hans.haselager@ pvdahilversum.nl; olafstreutker@ hilversum.cda.n l;
joostvanhooff@ provstatnh.nl; jan.kastje@ groenl inks-hilversum.nl;

jandewitcu@outlook.com; Want, Eric van der; t.scherder@Gooisemeren.nl;

Onderwerp:
Bijlagen:

Alexander Poort; h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl;
redactie@gooieneemlander.nl; m.vanmeerten@Gooisemeren.nl;
g.struik@Gooisemeren.nl; liesbeth; Erik Ekker; A.Vliet-Kuipervan@ Bussum.nl
Met het Plan Jaeger is voor GooiseMeren een gebed zonder einde!
Ru imtelijk Kader Crailo.pdf; ATT00001-.txt

Geachte mevrouw Post,

lk heb de volgende vragen aan u over de ontwikkeling van Crailo
La) Kunt u zich nog herinneren dat ik u op 18-1-2017 vluchtig heb gesproken bij de beëdiging van de burgemeester

van GooiseMeren ?
1b) Kunt u zich nog herinneren dat u toen niet wist dat de omwonenden van de Palmkazerne zich verenigd hadden
met betrekking tot het plan Talsma.
1c) Kunt u zich nog herinneren dat ik u op L9-t-2tO7 in cc een mail heb gestuurd waarin ik mijn verwondering
uitspreek richting het college van GooiseMeren en voorlichter Tom Scherder dat u niets van het Plan Talsma en de
gesprekken hierover met de omwonenden van de Palmkazerne af wíst?
1d) Omdat u het Plan Talsma op 18-1-2017 niet voor de geest kon halen heb ik het gemakshalve maar even
bijgevoegd.
2a) Klopt het dat het bestemmingplan gekoppeld aan het Plan Talsma voor 95To procent af?
3a)Klopt het dat de provincie nu verwikkeld is (en zo ja waarom) met de gemeentes Laren, Hilversum en
GooiseMeren in een ingewikkeld ander ambitie plan ( hierna gemakshalve het "Plan Jeager") wat via een
schimmige vennootschap constructie etc. vlotgetrokken dient te worden door de boven genoemde gemeenten.
3b) Klopt het GooiseMeren bij het Plan Jaeger op basis van het aantal inwoners maal m3 aangeschafte grond
"netto" veruit het meest gaat betalen van de betrokken gemeentes?
3c) Klopt het dat het in Plan Jaeger vs Talsma grote delen van de woningbouw zijn overgeheveld van het
grondgebied GooiseMeren naar Hilversum en Laren en grote delen van bedrijvigheid zijn overgeheveld van het
grondgebied van Hilversum en Laren naar GooiseMeren?
3d) Klopt het dat door het Plan Jaeger (zie 3c) het behoud en unieke karakter van de historisch bij elkaar passende
bouwwerken van de Palmkazerne ( hét speerpunt van het Plan Talsma) ernstig in het geding komt?

4) Klopt het dat de provincíe inclusief de aanschaf in 2009 tot op heden al 46 tot 49 miljoen euro heeft geïnvesteerd
in de Crailo gronden?
5) Klopt het dat de provincie de Crailo gronden aan de betrokken gemeentes wil verkopen voor 32 miljoen minus 6
miljoen vanwege rente voordeel door gespreide betaling etc. over een periode van 12 jaar. Met andere woorden dat
de "netto" verkoopprijs uiteindelijk ca. 26 miljoen euro gaat bedragen?
6) Klopt het dat de provincie inzake de (netto) verkoopprijs zich mogelijk heeft verrekend, heb ik verkeerde of
onvolledige informatie hieromtrent of hebben de betrokken gemeentes zich te vroeg rijk gerekend?
1

Het klopt dat ik graag op korte term'rjn uw antwoorden op vragen
vragen 3b),3c) en 3d).

2t/m

6 onWang, met spec¡ale aandacht voor

Hoogachtend,
Peter-Jan schatens en namens de actie groep " Het Plan Jaeger is voor GooiseMeren een gebed zonder einde"

https://www.noord-holland.nlldsresource?objectid=88831dc5-7fa4-46aL-b734-89cbba80c8fa&type=PDF
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden
Aan:

Peter-Jan Schatens <pjschatens@tllbv.nl>
dinsdag 4 juli 20L7 7:39

CC:

griffie@blaricum.nl; griffie@eemnes.nl; Griffie-Hilversum; griffie@huizen.nl; Laren

g

riffie@gooisemeren.nl

Griffie; secretariaat@gooisemeren.nl; Broertjes, Pieter; Want, Eric van der; Elbert
Roest; Heegde, Ter, Han; Rob Bource; Arno Haye; Erik Ekker; Bianca Verweij;
ejhe@me.com; PaulWeil; Johanna G. M. Rijntjes;
annemarie.den.daas@d66hilversum.n l; hans.haselager@ pvdahilversum.nl;
fritsvogel @wdhilversum.nl; jan.kastje@ groenlinks-hilversu m.nl;
jandewitcu@outlook.com; olafstreutker@hilversum.cda.nl; kool@groenlinkshilversum.nl; christina.rompa@zilverenkruis.nl; minister@minvws.nl; -Dienstpostbus

Onderwerp:
Bijlagen:

Vws Voorlichting
Vastgoed plannen TerGooi hebben niets met zorg anno 20L7 le maken!
IMG_2031.PNG; ATT0000L.txt

TER INFO!

Beste griffiers en voorlichters, onderstaand schrijven en art¡kel uit de Gooi en Eemlander van vandaag is bestemd
voor alle raadsleden, het college in uw gemeente en het ministerie van VWS die mij heeft verklaard middels haar
minister verantwoordelijk te zijn voor onder andere de aanrijtijden inzake noodhulp in onze regio.

Geachte bestu urders, raadsleden, wetho uders

e

n burgemeesters,

lndien men de spreekwoordelijke put pas dempt als het kalf verdronken is schreeuwt men in ons dierenpartij
vriendelijk land terecht moord en brand. Als zorgpremie betalende mensen jong of oud in onze regio noodhulp
nodig hebben dreigen vele van hen (uitgezonderd de Hilversummers dan) in een bodemloze put te verzuipen!
Hoewel het bovenstaande slechts beeldspraak is komt het in de praktijk helaas angstig dicht bij de realiteit door de
mogelijke sluiting van ziekenhuis TerGooi Blaricum.
"Gelukkig" dient het door een gebrek aan financiën en qua effectieve uitvoering meer dan gehalveerde herziene
bestemmingsplan "Zorgpark" Monnikenberg (nog altijd zo'n slordige 250 miljoen kostend) medio september nog
door de raad van Hilversum getoetst te worden of zal het "gezonde" verstand voor die tijd de achterhaalde
vastgoedplannen van de RVB TerGooi met gillende sirene's naar zijn eigen gereanimeerde noodhulp in Blaricum
hebben verwezen!

1

Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

pjschatens

pjschatens@tl bv.nl >
woensdag 19 juli 20L7 LL:L6
<

I

gemeenteraad@ raadgooisemeren.nl
h.boland@gooisemeren.nl; j.franx@gooisemeren.nl; g.struik@gooisemeren.nl;
m.vanmeerten@gooisemeren.nl; Heegde, Ter, Han; griffie@gooisemeren.nl;
secretariaat@gooisemeren.nl; e.roest@laren.nl; Broeftjes, Pieter; Griffie-Hilversum;
griffie@laren.nl
Bestemmingplan Talsma was voor 95o/o af op 30-L-20L7!
Sc ree ns

hot_20L7 07 L9 -I1-49 57. p n g

Geachte raadsleden,

Het blijkt dus dat wethouder Boland u en mij gister voor de gek heeft gehouden. Het plan Talsma is dus
geen "ambitienotatje" maar een bestemmingrlan wat voor 95o/o af islBEL Nieuws l7-l-2017.
Als is de leugen îogzo snel met een beetje googelen achterhaal je anno 2017 de waarheid wel!
En dan dit waarom wil de provincie N-H Crailo nu opeens middels het plan Jaeger voor netto 26 miljoen
verkopen met een gespreide betaling over l2jaar terwijl de Crailo gronden Noord-Holland sinds de
aanschaf in 2009 slechts 49 miljoen gekost heeft.
Erg gulle mensen die rekenmeesters van de provincie enlof gunnen overheidsinstellingen elkaar een
miljoentje links of rechts!
Gr Peter-Jan Schatens, uit de generatie dat hoofdrekenen nog heel gewoon was!

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

1

Reüden-Mulder, Cora van der
Peter-Jan Schatens <pjschatens@tllbv.nl>
1. juli 20L7 L2:L3

Van:
Verzonden:
Aan:

zaterdag

CC:

fritsvogel@wdhilversum.nl; Bianca Venrueij; Want, Eric van der;

Onderwerp:

annemarie.den.daas@d66hilversum.nl; karin j.walters@ gmail.com;
jandewitcu @outlook.com; hans.haselager@ pvdahilversu m.nl;
olafstreutker@ hilversu m.cda.nl; jan.kastje@ groenlinks-hilversu m.nl;
hansroos@chel lo.nl; mirjamkooloos@ gmail.com; Griffie- H ilversu m;
g riffie@ gooisemeren.nl; Heegde, Ter, Han; j.franx@ gooisemeren.nl;
g.struik@gooisemeren.nl; h.boland@gooisemeren.nl;
m.vanmeerten@gooisemeren.nl; Laren Griffie; griffie@blaricum.nl; griffie@huizen.nl;
griffie@eemnes.nl; griffie@weidemeren.nl; Erik Ekker; Arno Haye; Rob Bource; Paul
Weil; Johanna G. M. Rijntjes; ejhe@me.com;Igor Meuwese
Blaricum hoofdlocatie ziekenhuis - NH Nieuws / Een sociaal gebaar!

Broertjes, Pieter

Let op! Dit schrijven is bestemd voor alle politieke bestuurders in de regio G&V

Geachte bestuurders uit de Gooi en Vecht

/

Een sociaal gebaar richting uw hulpbehoevende buren in Gooistad,

Als u onderstaand artikel van bijna 10 jaar geleden van het NH Nieuws in ogenschouw neemt zal u zich eventueel
wat achter de oren krabben, verheugd zijn of schamen !
Waarom schamen vraagt u zich misschien af?
Na het voornemen van de RVB TerGooi nog geen 10 jaar om Blaricum hoofdlocatie te maken barste er in Hilversum
en omgeving (110.000 inwoners) terecht een storm van kritiek los want een leven voor de Hilversummer zonder een
volwaardige eerste hulp afdeling binnen hun stadsgrenzen was onbestaanbaar en welhaast vergelijkbaar met

zelfmoord!
Nu vandaag de dag 150.000 inwoners van de Gooi en Vecht waarschijnlijk "hun" eerste hulp afdeling kwijtraken voor
een volkomen achterhaald, onbetaalbaar en natuur vernietigend nieuwbouwbakstenenvastgoed plan kijkt men in
het sociale centrum van Gooistad even wat minder sociaal de andere kant op.
Een correctie is op zijn plaats want de SP Hilversum steunt de actiegroep TerGooi Blaricum moet open blijven
volledig voor hun verontruste leden en de inwoners in Laren, Blaricum, Huizen, Muiden, Muiderberg en
GooiseMeren. Weesp tel ik even niet mee want die hebben o.a het AMC om de hoek of haken in zijn geheel af als

Gooistad lid!
Ter info, ook 50Plus GooiseMeren, de SGP Huizen en de burgemeester van GooiseMeren ondersteunen onze
inwoners actie eveneens.
Onze actiegroep heeft inmiddels in ruim een maand 7000 handtekeningen ( "echte" en dus geen digitale!)
opgehaald enkel in Naarden en Bussum. Een in verhouding vergelijkbaar aantal met de 15.000 van Hilversum 10 jaar
geleden die de RVB TerGooi de knieën deed knikken en bang voor de Hilversumse protesten opeens wat laf de
overige nette Gooistedelingen hun eerste hulp ging afpakken. En dit keer een beetje stiekem met alle navenante
zorg risico's en ongemakken voor de belazerde inwoners buiten Hilversum van dien.

Bestuurders uit onze vergrijzende regio, de RVB TerGooi maakt er opnieuw een potje van. Door een ziekenhuis in
Blaricum te slopen dat in potentie veel meer te bieden heeft dan de huidige locatie Hilversum met de le en blijkt nu
enige fase van de nieuwbouw erbij. De RVB TerGooi geeft heel stiekem vrijwel nergens antwoord op. Of weet u
inmiddels wel of en wanneer er bijvoorbeeld een 2e bouwfase komt en wat er nu wel of niet überhaupt financieel
haalbaar is in de eerste fase?

1

Beste bestuurders uit Hilversum kijkt u alstublieft ook eens over uw eigen dikke stadsgrenzen heen (tijdens of na al
het feestgedruis rond de verlenging het ambtstermijn van de heer Broertjes) en maak net als de SP een sociaal
gebaar richting uw hulpbehoevende buren!

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/31944/Blaricum-hoofdlocatie-ziekenhuis

Best regards en namens TerGooi Blaricum moet open blijven!
Peter-Ja n Schatens

/

003 1-0-653253615.
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Peter-Jan Schatens <pjschatens@tllbv.nl>
woensdag 26 juli 20L7 8:04

Broertjes, Pieter

Want, Eric van der; Elbert Roest; Heegde, Ter, Han; fritsvogel@wdhilversum.nl;
annemarie.den.daas@d66hilversum.nl; secretariaat@Gooisemeren.nl;
t.scherder@Gooisemeren.nl; m.vanmeeften@Gooisemeren.nl; griffie@laren.nl;
i.meuwese@ regiogv.nl; hugo.bel laart@office.ziggo.nl;
h.runhaar@ hollandmediacombinatie.nl; h.boland@Gooisemeren.nl; GriffieH i lversum; g riffie@Gooisemeren.nl; g.struik@Gooisemeren.nl;
e.ekker@ raadgooisemeren.nl; arnohaye@ g mail.com;
a.poort@ hollandmediacombinatie.nl; redactie@ gooieneemlander.nl;
olafstreutker@hilversum.cda.nl; jandewitcu@outlook.com; jan.kastje@groenlinkshilversum.nl; j.franx@Gooisemeren.nl; hans.haselager@pvdahilversum.nl;
cvd k@ noord- holland.nl; Bianca Veruveij; kool@ groenlinks-hilversu m.nl;
mirjamkooloos@gmail.com; Noud Bijvoet Kpn; ellenbrakel@xs4all.nl; Andreas van
der Schaaf; ejhe@me.com; redactie@hilversumsnieuws.nl;
gemeenteraad @ raadgooisemeren.nl; Joost Lammers
De 2e fase is cruciaalvoor Monnikenberg!
IMG_2068.PNG; ATT0000L.txt; IMG_2071.PNG; ATT00002.txt; IMG_2069.PNG;
ATT00003.txt; IMG_2073.PNG; ATT00004.txt

Geachte Raad uit Hilversum,
Op de actuele site planmonnikenberg.nl ( in beheer van TerGooi, Merem, HPG en GNR) krijgt u en ik vandaag de dag
de volgende gegevens over het Plan Monnikenberg te zien. Op de site staan inzake het Zorgpark enkel foto's van de
2e fase! De 2e fase die tijdens de update tour van de RVB TerGooi in de raadzalen nog werd afgedaan als een "artist
impression" die gezien de snelle marktontwikkeling er misschien wel nooit komt. Ergo de huidige TerGooi locatie
Hilversum wordt volgens de heer Hollander misschien wel nooit gesloopt. Luistert u de opnameband op de site van
de gemeente Huizen er maar op na en "pakt" u dan gelijk het betoog van oud kinderarts Rijntjes mee!
lk heb voor u 3 thema's die hoogst twijfelachtig zijn naast de fraaie Zorg boulevard die al in z'rjn geheel is komen te
vervallen voordat de bouw van de le fase überhaupt mag beginnen!
Tot27 september zal ik u nauwkeurig op de hoogte houden wat er niet of hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd
gaat worden na de Le fase. De le fase die pas financieel afgedekt is als TerGooi Blaricum verkocht is, een beetje
vastgoed speculatie hoort er bij in Ziekenhuis en gemeenteland vandaag de dag!
De compilatie van planmonnikenberg.nl:

Foto 1 met tekst: Tijdens de 2e fase ( waarvan de RVB TerGooi niet weet of die er ooit komt!) wordt de
parkeergarage "afgemaak", dan pas mogen de bezoekers en patiënten er parkeren!!
Foto 2 met tekst: Tijden de le fase ( waarvan de RVB TerGooi heeft gezegd dat het best eens de enige kan blijven!)
blijft het bestaande gebouw grotendeels gehandhaaft met zijn poliklinische en medisch ondersteunende functies.
Ook de huidige hoofdentree met naast gelegen parkeerterreinen blijven tot de le fase intact, de nieuwe
hoofdentree zit in de 2e fase!!
Foto 3 met tekst: Tijdens de 2 fase ( die volgens de RVB ter Gooí misschien wel een art¡st impression blijft!) wordt
het nevengebouw van de RAV gebouwd voor aanvullende zorgfuncties. De bestaande kantoorgebouwen achter het
bestaande ziekenhuis met parkeer velden blijven tot de 2e fase (en wie gaat die betalen gemeenteraad Hilversum,
de zorgpremie van u en ik, lijkt me stug?) geheel intact!!
Succes raadsleden op 27 september want de

tijd

is

voor alle partijen krap, dus beslis niet wit en beslis niet zwart

maar in de kleur van uw hart!'
1

Reijden-Mulder, Cora van der
Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Peter-Jan Schatens <pjschatens@tllbv.nl>
maandag 2a juli 20L7 14:52

Broertjes, Pieter
Elbert Roest; Heegde, Ter, Han; fritsvogel@wdhilversum.nl;
annemarie.den.daas@d66hilversum.nl; hans.haselager@ pvdahilversum.nl;
olafstreutker@hilversum.cda.nl; Bianca Verweij; Griffie-Hílversum; Laren Griffie;
cvdk@ noord-holland.nl; Secretariaat_Post@ noord-holland.nl;

secretariaatcdk@noord-holland.nl; P. H. David;cjvdberge@gmail.com; liesbeth; Igor
Meuwese; Want, Eric van der; secretariaat@Gooisemeren.nl;

Onderwerp:
Bijlagen:

t.scherder@Gooisemeren.nl
Nieuwe ontwikkelingen Crailo vs Talsma!
L7 07 22 _W D_C ra í lo. pdf; ATT0000 L.txt

Geachte bestuurders,

Hierbij de point of view vanuit GooiseMeren!

1-

Schriftelijke vragen art. 33 RvO
Naam indiener: Huqo Bellaart, VVD

[l

Sctrriftet¡te vragen raadsleden

Aan college of burgemeester (opvâttingen). Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag van feitelijke/technische aard ogv verordening ambtelijke bijstand
voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval
binnen 4 weken.

Onderwerp: Aankoop Crailo

flVragen

(art.33 RvO)

!lnlichtingen

(art. ¡+ RvO)

WD heeft eerder vragen gesteld met betrekking tot het voornemen tot aankoop van het gebied Crailo,
samen met Hilversum en Laren. Die vragen zijn mede ingegeven door het beeld dat voor het gebiedsdeel
Gooise Meren een rendabele ontwikkeling waarschijnlijk wordt geacht op basis van het oorspronkelijke
plan ("Plan Talsma"), terwijl dat beeld voor de Crailo-delen van Hilversum en Laren anders was. Voor
die delen lijkt rendabele ontwikkeling een uitdaging bij de eerder geformuleerde ambities. Het gebied als
geheel vormt een hoofdpijndossier voor de Provincie Noord-Holland.
De

In aanvulling op de beantwoording van Technische Vragen van de WD op 2l maart en 11 april, en de
mondelinge beantwoording in het Vragenuur van29 maart jl., heeft de WD de volgende vragen.
Concrete vragen:
7.

2.

3

De Provincie is de opsteller van het (voorontwerp-) bestemmingsplan, terw'rjl de gemeente Gooise Meren
hierover moet besluiten. De Provincie heeft het gebied aljaren onbenut in eigendom met rente-op-rente
kosten als gevolg. De ven¡¡achting is daarom dat de Provincie gemotiveerd is om een (voorontwerp-)

bestemmingsplan op te stellen dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de ambities van de gemeenteraad
om draagvlak te verkrijgen. Dan gaat het ook over recentere ambities op het gebied van duurzaamheid en
sociale woningbouw. Toch kiest het College ervoor het probleem-dossier van de Provincie en de
uitdag¡ngen voor de gebiedsdelen Hilversum en Laren naar zich toe te halen, tenarijl het alternatief is de
dialoog te zoeken met Provincie NH om tot een kansrijk bestemmingsplan te komen voor Crailo-Noord.
Behalve de algemene argumentatie "integrale gebiedsontwikkeling" en "meer regie", welk concreet
belang van Gooise Meren is tegen deze achtergrond gediend bij de keuze om via gezamenlijke aankoop
Crailo tot ontwikkeling te brengen in plaats om het Gooise Meren-deel afzonderlijk te doen ontwikkelen?
Maw: waarom toch de route van de gezamenlijke aankoop?
Van de Technische Vragen van de WD is vraag 5 op 11 april onbeantwoord gebleven. Die vraag ging over
de mate waarin het gebiedsdeel Gooise Meren naar verwachting rendabel te ontwikkelen zou zijn op
basis van de oorspronkelijke plannen. We willen terugkomen op die vraag omdat de raad niet zonder
meer voorb'rj kan gaan aan mogelijke waarde-overheveling van Gooise Meren in verband met minder
gunstige uitgangspunten voor de delen Hilversum en Laren in verband met specifieke ambities van de
raden van Hilversum en Laren. De gemeenteraad Gooise Meren Iegt immers primair verantwoording af
aan de inwoners van Gooise Meren. ls bij benadering aan te geven wat de afzonderlijke verwachtingen
zouden zijn (ivm wensen woningbouw/sector, bedr'ljventerreinen en m2), van de ontwikkeling van de
gebiedsdelen Gooise Meren, Hilversum en Laren, in kosten en opbrengsten? lndien dat moeilijk in
kwantitatieve termen ¡s aan te geven, dan krijgen we graag inzicht in relatieve zin van het deel Gooise
Meren ten opzichte van dat van Hilversum en Laren.
Ten aanzien van het komende voorstel voor gezamenlijke aankoop: de WD wil graag ¡nzicht ¡n de
geschatte kosten en opbrengsten bij een zelfstandige ontwikkeling van het gebied van Gooise Meren op
basis van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Kader Crailo en uitwerking, en de verwachting van kosten
en opbrengsten voor Gooise Meren wanneer de ontwikkeling vanuit de samenwerking wordt benaderd.
Door de voorstellen naast elkaar te leggen is de raad ¡n staat een goede afweging te maken, ook ten
opzichte van eventuele niet-financiële belangen. ls het College bereid een voorstelop basis van
oorspronkelijke plannen ernaast te leggen?

N.B.: Ivm het zomerreces is de termijn voor beantwoording van de vrøgen wat de WD betreft flexibel,
zolang de beantwoording wel ruim voor de meningsvormende behandeling beschikbaar is.

Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Peter-Jan Schatens < pjschatens@tl lbv.nl >
dinsdag 25 juli 20L7 9:2L
Broertjes, Pieter
Want, Eric van der; fritsvogel@wdhilversum.nl;
an nemarie.den.daas@d66hilversu m.nl; secretariaat@ gooisemeren.nl;

griffie@laren.nl; i.meuwese@regiogv.nl; Griffie-Hilversum; griffie@gooisemeren.nl;
g.struik@gooisemeren.nl; e.ekker@raadgooisemeren.nl; e.roest@laren.nl;
arnohaye@gmail.com; olafstreutker@hilversum.cda.nl;jandewitcu@outlook.com;
jan.kastje@ groenlinks- hilversu m.nl; j.franx@gooisemeren.nl;
hans.haselager@pvdahilversum.nl; kool@groenlinks-hilversum.nl; Bianca Venrueij;
m i rja m

Onderwerp:

koo

I

o o s @ g m a i Lco

m;

g

riff

i

e @ b I a ri c u

m.

n

l;

gemeenteraad@raadgooisemeren.nl; hansroos@chello.nl; Hugo Bellaart; Johanna G.
M. Rijntjes; Rob Bou rce; noud bijvoet@ kpnmail.nl; ellenbrakel@xs4all.nl;
info@d66laren.nl; Heegde, Ter, Han; redactie@gooieneemlander.nl;Alexander
Poort; Erik Ekker
Rechtszaak tegen bomenkap op Monnikenberg a.s. donderdag!

Hallo raadsleden, wethouders en bestuurders,

Donderdag 14.30 uur is de zitting in de rechtbank van Utrecht die de buurtvereniging Bonaire heeft aangespannen
tegen de gemeente Hilversum inzake de bomenkap door HPG op Monnikenberg. Hilversum heeft de zitting naar
voren getrokken( haast) en wil dus gaan kappen voordat überhaupt de raad zich over het herziene bestemmingsplan
Monnikenberg heeft uitgesproken !

ter herinnering een opsomming wat komt te vervallen door het niet financíeel rondkrijgen van het Masterplan/
Bestemmingsplan Monnikenberg uit 2013:
Even

-Radiotherapie in samenwerking met NKl, Anto¡ne van Leeuwenhoek ziekenhuis
-Er komen geen extra paramedische voorzieningen.
-Er vindt geen zorg woningbouw meer plaats

- Merem gaat op de zelfde plek huidige gebouwen vernieuwen dus niet elders op Monnikenberg.
- Project ontwikkelaar Hugenholtz heeft plannen moeten bijstellen inzake marktontwikkeling teneinde maximale
opbrengst te generen.
- Er komt dus minder en kleinschalige bouw terwijl TerGooi ziekenhuizen blijft vasthouden aan o.a. nieuwe
achterhaalde 20 meter hoge ziekenhuís torens en een giga
parkeergarage die totaal overbodig is omdat het huidige ziekenhuís in Hilversum en de huidige parkeerplekken nooit
zullen verdwijnen want de 2e fase komt er niet.
ln het huidige ziekenhuis zal volgens de RVB TerGooi dan ook meer operationele zorg plaatsvinden dan in de
metershoge nieuwbouw omdat 2e fase niet doorgaat.

Best regards,
Peter-Jan Schatens
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