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1 DIALOOG OVER BESTUURLIJKE TOEKOMST
Eemnes is een bijzondere plaats. Een kern met een beschermd dorpsgezicht
omringd door een van de mooiste polders van Europa. En ook nog de best
bereikbare plaats van Nederland!
Daarnaast staat Eemnes landelijk bekend als een kleine gemeente die al vele
jaren werkt aan haar bestuurs- en uitvoeringskracht en dit al in 2008 middels
samenwerking en een ambtelijke fusie met Blaricum en Laren heeft
vormgegeven. Een proces dat veel aandacht en navolging heeft gekregen.
Het voordeel van een kleine gemeente (met 8.800 inwoners) gecombineerd
met het voordeel van een grote organisatie. Het bestuur is sterk lokaal
georiënteerd en gericht op behoud en versterken van het dorpse karakter.
Om beter toegerust te zijn voor nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke
opgaven, moet Eemnes zich opnieuw oriënteren op haar bestuurlijke
toekomst, bestuursstijl en organisatievorm.
Het college van B&W en de raad van Eemnes zijn daarom in de periode van
maart tot en met september 2016 met de inwoners van de gemeente de
dialoog aangegaan over het toekomstperspectief voor Eemnes. De resultaten
van deze dialoog worden meegewogen in de uiteindelijke beslissingen die de
raad in oktober 2016 wil nemen over de bestuurlijke toekomst. Het
belangrijkste uitgangspunt daarbij is: ‘Inwoners als vertrek- en eindpunt’.
Er is veel druk op de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek om te komen tot
een bundeling om de regionale en lokale bestuurskracht te versterken.
Eemnes is onderdeel van deze discussie.
Eemnes heeft het ambtelijk apparaat vrijwel geheel ondergebracht in de BEL
Combinatie. Keuzes die Eemnes maakt, hebben gevolgen voor de BEL
Combinatie en andersom: de discussie over de doorontwikkeling van de BEL
Combinatie kan gevolgen hebben voor de speelruimte van Eemnes.
Eemnes wil weten wat er bij de inwoners leeft. En is met hen in gesprek
gegaan over de randvoorwaarden voor de bestuurlijke toekomst. Op basis
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hiervan worden besluiten genomen. Concrete gevolgen voor de inwoners
moeten daarbij in beeld komen. Het gaat om aspecten als identiteit van
Eemnes, de kwaliteit en bereikbaarheid van de dienstverlening en de
nabijheid van het bestuur.
Inwoners hebben sterke opvattingen als het gaat om zeggenschap over hun
directe leefomgeving, de ruimtelijke inrichting, het voorzieningenniveau en de
service en dienstverlening van de gemeente. Hoe dit wordt georganiseerd is
voor hen vaak niet zo relevant. Als het maar goed geregeld is!
In de aanpak van de dialoog is daarom onderscheid gemaakt tussen het
gesprek over de opgaven en het voorzieningenniveau enerzijds en de
bestuurlijke inrichting anderzijds.
De bestuurlijke inrichting is nadrukkelijk een vraagstuk voor het
gemeentebestuur. Vooral ook omdat de bestuurlijke scenario’s op heel veel
verschillende wijzen kunnen worden ingevuld.

Dialoog

In de aanpak is daarom uitgegaan van 3 fases.
1. Een dialoog fase waarin in dialoog met de inwoners de toekomst van
Eemnes wordt verkend. Hierbij worden de maatschappelijke opgaven
geïnventariseerd en aandachtspunten voor het bestuur van de toekomst
opgehaald.
2. Op basis van de maatschappelijke opgaven en de aandachtspunten
voor het bestuur worden een aantal bestuurlijke scenario’s geschetst en
de voor- en nadelen hiervan op een rij gezet.
3. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de inwoners en na deze
consultatie is het aan de gemeenteraad om koers te bepalen.

• Interactie:
ophalen

Scenario’s

• Politiekbestuurlijke
weging

Consultatie

Dat betekent dat we bewust ‘buiten’ in de samenleving beginnen, vervolgens
binnen de gemeente aan de slag gaan op basis van de wensen vanuit de
samenleving en vervolgens een vertaalslag maken: wat betekenen al die
opvattingen, dromen, wensen en ambities voor de bestuurlijke toekomst van
Eemnes?

• Betrokkenheid
inwoners
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2 DANSEN TUSSEN SCHALEN EN ROLLEN
Het bestuurlijke gesprek van de laatste tijd gaat over het vinden van
manieren om gemeentelijke taken zo goed en zo efficiënt mogelijk te kunnen
uitvoeren. Oplossingen worden gezocht in schaalvergroting en
samenwerking. Overal speelt deze schaaldiscussie. Gemeenten zijn op zoek
naar (nieuwe) partners voor beleid en uitvoering. Hierbij spelen vragen als:
wat is de ideale schaal? En hoeveel zeggenschap en aansturing is nodig?
Wat is de afbakening tussen lokaal, subregionaal en regionaal? Wat is de
verhouding tussen provincie(s) en regio?
Gemeenten beseffen dat er op heel veel terreinen samengewerkt moet
worden. En intensiever dan voorheen. Tegelijkertijd zien we een
‘decentralisatieparadox’: veel taken worden door gemeenten gezamenlijk
opgepakt in regionale samenwerkingsverbanden, terwijl (zoals bijvoorbeeld in
het sociale domein) tegelijkertijd veel wijk- en gebiedsteams aan de slag zijn
gegaan dicht bij zorgvragers (schaalverkleining). Daarbij komt dat een
publieke taak niet langer synoniem is met een overheidstaak.
Dynamische, agendagebonden allianties komen op. Uitgaande van de inhoud
en een goed geformuleerde agenda, vanuit een adaptieve grondhouding.
Een agenda die uitgaat van de maatschappelijke opgaven waarvoor
gemeente en inwoner zich geplaatst zien.

Wij constateren een transitie van bestuurskracht naar samenwerkingskracht.
Waar bestuurskracht een sterke interne focus kent, is samenwerkingskracht
meer gericht op de kwaliteit van het samenspel van de gemeente met haar
maatschappelijke en bestuurlijke partners. Bij bestuurskracht staan de
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven vast, terwijl het er bij
samenwerkingskracht om gaat deze gezamenlijk te definiëren.

“Netwerksamenwerking” wordt daarbij steeds vaker omarmd. Dit past in de
bredere trend van ‘government naar governance’. De maatschappelijke
ordening vindt niet alleen plaats door de overheid, maar is het resultaat van
de wisselwerking van vele actoren, zowel lokaal als regionaal. Voor de
gemeente betekent dit het vergroten van de externe gerichtheid en de
uitvoeringskracht. Dat betekent een organisatieklimaat waarbij het behalen
van uitvoeringsresultaten met externe partners hoog in het vaandel staat.

Dit past bij een moderne besturingsfilosofie die bij steeds meer gemeenten
ingang vindt: de hedendaagse gemeente participeert in maatschappelijke en
interbestuurlijke processen en past haar rol aan op de dynamiek van die
processen (overheidsparticipatie). Dat vergt flexibiliteit en een open houding,
zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk.
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3 AANPAK DIALOOG
In de dialoog stond communicatie en participatie centraal. Het doel was zo
veel mogelijk inwoners te betrekken bij het proces. Door met elkaar in
gesprek te gaan en te blijven.
In de dialoogfase zijn de volgende instrumenten ingezet.
 Publiekscampagne (publicaties in de Rotonde, internet, huis aan huis
brief, Facebook, Twitter)
 Speeddate sessies
 Gesprekken bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
 Inzet digitaal Burger Panel
 Eemnes100
Het resultaat van de dialoog is dat op een moderne manier alle inwoners van
Eemnes de kans hebben gekregen om hun wens of droom voor Eemnes te
delen, eventueel met een oproep aan het gemeentebestuur. Daarmee zijn de
bouwstenen voor de toekomst helder en de bijbehorende argumenten en
randvoorwaarden opgehaald.
Dit “fotoalbum” is het verslag van de dialoogfase en de inhoudelijke basis
voor besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Eemnes vanuit
samenlevingsperspectief.
Voor de publiekscampagne is op de website van de gemeente een eigen
webpagina opgezet, die prominent op de homepage staat vermeld. Er zijn
paginagrote publicaties in De Rotonde verschenen, huis aan huis brieven
verstuurd en er is actief gebruik gemaakt van Facebook en Twitter.
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waarderen vooral het kleinschalige en groene karakter, de rust en de ruimte.
De Eemnesserpolder is daarvan het symbool.

3.1 SPEEDDATE SESSIES
In de speeddate sessies zijn raadsleden het gesprek aangegaan met
inwoners op plaatsen in Eemnes waar veel inwoners samen komen. De
raadsleden zijn naar de mensen toe gegaan.
De speeddates helpen om in korte tijd een groot aantal inwoners te spreken.
Bijvoorbeeld bij het winkelcentrum of in de sportkantine.
In totaal zijn 10 sessies gehouden.
zaterdag 16 april

Winkelcentrum Minnehof

dinsdag 19 april

BBS Bridge

vrijdag 22 april

Impuls jongerencentrum

maandag 18 april

Vrouwenkoor Uniek – ‘t Koorhuys

donderdag 21 april

Themaochtend in Bibliotheek

vrijdag 29 april

Café Staal

vrijdag 13 mei

Basketbal - De Hilt

zaterdag 14 mei

Winkelcentrum Minnehof

woensdag 18 mei

Clusterscholen - centrale hal

woensdag 29 juni

Raadsvore

Het is goed wonen in Eemnes, de voorzieningen zijn afdoende, evenals het
winkelaanbod, al worden door sommigen bepaalde winkels gemist (de
slager). Eemnes is goed bereikbaar en ideaal gelegen.
Velen willen graag voor altijd in Eemnes blijven wonen, al maken zij zich
zorgen over de vraag of daar wel voldoende levensloopbestendige woningen
voor beschikbaar zijn.
De gemeenschap in Eemnes is actief en er is een grote van saamhorigheid.
Het bestuur is dichtbij en benaderbaar. Over de bestuurlijke toekomst zijn
verschillende opvattingen, van zelfstandig blijven tot en met samenwerking
en fusie.

In de gesprekken stond de toekomst van Eemnes centraal. Hoe zien onze
inwoners Eemnes over bijvoorbeeld 20 jaar? Wat zijn de wensen en de
dromen van de inwoners?
Daarbij zijn 4 verschillende thema’s aangesneden:
•
de gemeenschap, de samenleving van Eemnes;
•
wonen, werken, bereikbaarheid;
•
voorzieningen, onderwijs, zorg;
•
het bestuur van de gemeente.
Er zijn interessante gesprekken gevoerd. De mensen die we gesproken
hebben tijdens de speeddates vonden Eemnes een fijn dorp (of stad). Zij
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3.2 GESPREKKEN BEDRIJFSLEVEN EN MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES
Met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn 2 gesprekken
gevoerd. Op donderdag 19 mei 2016 zijn maatschappelijke instellingen
uitgenodigd en op 25 mei 2016 ondernemers en vertegenwoordiger van
instellingen op het gebied van wonen en werken.
Hierbij zijn de volgende vragen aan de orde gekomen.
•
Waar ligt volgens u de kracht van Eemnes en waar de ontwikkelpunten?
•
Wat zijn volgens u de maatschappelijke opgaven van de gemeente (en
de regio)?
•
Hoe beoordeelt u de gemeente als lokale samenwerkingspartner?
Wat verwacht u daarbij van de gemeente en wat bent u zelf bereid bij te
dragen?
•
Hoe kijkt u aan tegen de regio en de positie van Eemnes hierin?

Profiel/identiteit

Opgaven

Samenwerking
gemeente

Visie op de
regio

Eemnes staat open voor een vernieuwde samenwerking met
maatschappelijke partners. Dit vanuit de visie dat het gezamenlijk investeren
in strategie (inhoud; wat?), samenleving (betrokkenheid en rolverdeling; wie?)
en structuur (hoe?) leidt tot samenwerkingskracht.
Wat zien sleutelpersonen in Eemnes als belangrijkste opgaven voor Eemnes,
welke rol zien zij daarin voor de gemeente en wat verwachten zij van de
gemeente (en wat kunnen ze zelf)?
De gemeente wil de samenwerking met maatschappelijke organisaties en
inwoners verder versterken. De gesprekken hebben input gegeven over de
wensen en verwachtingen van de maatschappelijke partners en een basis
vormen voor scenario’s over de bestuurlijke toekomst.
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De gesprekken leverden het volgende beeld op.
1. Profiel
•
750 jaar stadsrechten, maar geen stadse allure.
•
Agrarische achtergrond, link met het boerenleven
•
Actief verenigingsleven.
•
Intiem karakter. Gemeenschapsgevoel.
•
Eemnes zorgt voor zichzelf, met dagen zoals Koningsdag komen veel
mensen naar Eemnes vanwege de vele activiteiten.
•
Vertrouwensband is voor Eemnessers belangrijk: ze willen er een
gezicht bij kennen.
2. Opgaven
•
Balans vinden tussen enerzijds werkgelegenheid en vitaliteit, anderzijds
rust en ruimte.
•
Balans tussen voldoende economische dynamiek in Eemnes (jongeren,
vitaliteit, sponsoren) versus forensengemeente (woongemeente)
•
Ondersteuning kwetsbare groepen. (Behoud Jeugd en Gezin.)
•
Integratie en huisvesting basisonderwijs
•
Openbaar Vervoer
3. Samenwerking gemeente
•
Groep 1: éénrichtingverkeer, vooral informeren. Meer partnerschap
wordt gewenst.
•
Groep 2: Laagdrempelig en open.
•
Organiseer vaker informele gesprekstafels over bepaalde onderwerpen.
Zoek daarbij balans tussen snelheid, deskundigheid en groepsgrootte.
4. Visie op de regio:
•
Eemnes is georiënteerd op het Gooi.
•
Bewoners van Laren en Blaricum zijn anders dan Eemnes. Inwoners van
Eemnes zijn nuchter en no-nonsense.
•
Bestuurlijke toekomst moet garanderen dat kwaliteit Eemnes behouden
blijft.
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3.3 EEMNES 100
Op zaterdag 28 mei 2016 stroomde het gemeentehuis vol met 100 inwoners
en ondernemers. Uit alle wijken en van alle rangen en standen zijn burgers
geloot en uitgenodigd om deel te nemen aan de E100. Zij zijn een dag lang
met elkaar in gesprek gegaan over Eemnes; over de toekomst van Eemnes,
over de belangrijkste issues, dromen, wensen en ambities en wat daar
volgens hen aan zou moeten of kunnen gebeuren (en ook: welke rol zij daar
zelf bij kunnen spelen). Aan het einde van de dag maakten de 100 gelote
inwoners een keus uit de tientallen voorstellen die die dag gegenereerd zijn
in de eerste echte burgerraad van Eemnes.
De dag begon met het formuleren van een gezamenlijke agenda. Met behulp
van het ‘World café’ is er in 1,5 uur inzicht in de hoofdpunten die alle 100
deelnemers van belang vinden. Iedereen heeft intensief kunnen spreken met
9 mede-inwoners en inzichten uit kunnen wisselen. De agenda die zo is
ontstaan is uitgewerkt in tafels van 10 personen onder leiding van een eigen
tafelsecretaris. Zij werken samen hun gedeelde droom gedurende de dag uit
in een concreet voorstel. Aan het einde van de dag gingen alle deelnemers
op de foto met op de achtergrond het Manifest van Eemnes
Doel van de E100 was: de samenleving aan zet. De E100 is bedoeld als
startpunt/katalysator van een beweging. Een nieuw tijdperk waarin ‘oude’
rolopvattingen worden losgelaten. Zowel bij gemeente als samenleving. Dat
vergt van de gemeente en het gemeentebestuur loslaten en lef.
Energie creëren bij (groepen) inwoners om zaken zelf op te pakken en
daarbij na te denken over de gewenste rol van de gemeente. Gericht op
duurzame betrokkenheid vanuit de samenleving.
Dat betekent een nieuwe rol voor raad, college en organisatie. Niet naast de
samenleving, maar er midden in. Als partner, verlengstuk of aanjager. Of
soms zelfs zonder rol.
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3.4 BURGERPANEL
De gemeente Eemnes heeft sinds 2012 een digitaal burgerpanel. Inwoners
van Eemnes geven als lid van het Burgerpanel hun mening over hun
gemeente.
Vier tot zes keer per jaar ontvangt het burgerpanel een vragenlijst over
onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, veiligheid, sport,
groenonderhoud, de gemeentepolitiek, kunst & cultuur, et cetera.
Zo krijgt de gemeente een beter beeld van wat er leeft in de Eemnesse
samenleving en kan zij het beleid daar beter op afstemmen.
De gemeente heeft het Burgerpanel opgezet samen met onderzoeksbureau
Research 2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de
onderzoeken uit namens de gemeente.
In het kader van de dialoog met de inwoners over de bestuurlijke toekomst is
3 keer het digitale burgerpanel ingezet.
De eerste vragenlijst ging over het profiel en de identiteit van Eemnes. Er zijn
daarbij 10 open vragen gesteld. De vragenlijst is uitgezet van vrijdag 8 april
tot zondag 30 april bij 419 deelnemers. In totaal zijn 265 complete
vragenlijsten ontvangen, een respons van 63%.
De tweede vragenlijst ging over de woon- en leefomgeving, het bestuur van
de gemeente en de regionale oriëntatie van de inwoners. De vragenlijst is
uitgezet van maandag 9 mei tot zondag 29 mei bij 431 deelnemers. In totaal
zijn 325 complete vragenlijsten ontvangen, een respons van 75%.
De derde vragenlijst ging over de belangrijkste uitgangspunten voor het
toekomstig bestuur van de gemeente. Bovendien is het oordeel gevraagd
over 5 bestuurlijke scenario’s voor Eemnes. De vragenlijst is uitgezet van
maandag 27 juni tot zondag 24 juli bij 410 deelnemers. In totaal zijn 298
complete vragenlijsten ontvangen, een respons van 73%.
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4 PROFIEL VAN EEMNES
Eemnes kenmerkt zich door het landelijke karakter, gemeenschapszin, het
groen en de prettige leefomgeving. De gemeente wil dat deze eigenschappen
behouden blijven. Tegelijkertijd biedt de gemeente ruimte voor dynamiek om
het voorzieningenniveau, infrastructuur, ruimte voor bedrijvigheid en de
woningmarkt te verbeteren.
Eemnes heeft een hard werkende bevolking, die van oudsher een
overwegend agrarisch karakter kent. Er is niet een hele uitgesproken cultuur,
wel het kenmerkende nuchtere karakter. Relatief veel mensen zijn actief in
het verenigingsleven. Ook het aantal vrijwilligers is relatief hoog.
In het ruimtelijk streefbeeld voor 2030 wordt Eemnes gescheiden in een
open, buitendijks gelegen poldergebied en een binnendijks gelegen zone
waarin de ontwikkelingen zich concentreren. Groen en water worden daarbij
op een actieve manier in het landschap tot ontwikkeling gebracht, door de
mogelijkheden voor natuur en duurzaam waterbeheer te benutten.
Het verkeer wordt middels een vorkstructuur op het interlokale wegennet
gebracht. Ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden vindt plaats in de
zones ten noorden en ten zuiden van de kern, waarbij een integrale
ontwikkeling met het landschap het belangrijkste uitgangspunt is. Door een
afwisseling van ‘rode’ en ‘groene’ functies, geplaatst binnen de historische
langgerekte verkavelingsstructuur, worden de kwaliteiten van Eemnes
uitgebouwd.

Profiel Eemnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In alle gesprekken in onze dialoog is gevraagd naar het profiel en de identiteit
van Eemnes. De antwoorden vertonen grote gelijkenis. Elementen staan in
het kader hier naast.
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Kleinschalig, dorps
Rijke historie
Landelijk, groen, natuur, openheid polder
Rustig, mooi wonen
Net, veilig
Bereikbaar, centraal in Nederland, voorzieningen nabij
Gemoedelijk, vriendelijk, gezellig
Saamhorigheid, betrokken, sociaal
Actief verenigingsleven

84% van de inwoners is trots op Eemnes. Dat is vanwege:
•
Mooi dorp, mooie omgeving
•
Rust en ruimte
•
Uitstekend wonen
•
Festiviteiten, levendigheid, bruisend, “Eemnes leeft”
•
Vriendelijke mensen, sociale betrokkenheid, gemeenschapszin
•
Zelfstandigheid, “het is goed voor elkaar”
Van de Eemnessers voelt 93% zich thuis in zijn eigen buurt en 77% zou niet
snel weggaan. Van de Eemnessers vindt 76% dat buurtbewoners prettig met
elkaar omgaan en 64% vindt dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaarstaan.
Gevraagd naar wat de Eemnesser typeert, kregen we antwoorden als:
•
Nuchter, no-nonsense
•
(Boeren)eenvoud, geen kapsones, “je niet beter voordoen dan je bent”
•
Hardwerkend, aanpakken
•
Sociaal, betrokken, verantwoordelijk, oog voor anderen
•
Dorpsmensen, boeren, mensen die van rust houden
•
Natuurliefhebbers
We hebben gevraagd naar een symbool van Eemnes. Verreweg de meeste
mensen noemden de Grutto. Als we alle antwoorden bekijken leidt dat tot de
volgende opsomming
•
Landelijk karakter: polder, boerderij, lucht, water
•
Dieren: Weidevogel, koeien, grutto
•
Gebouw: café Staal, oude raadhuis, kerktoren, gemaal/sluis
•
Gemeentewapen: 3 bisschoppelijke hoofden in zilver
•
Sociaal: feest, koningsdag
•
Persoon: Snotje

14

In de eerste vragenlijst is de vraag opgenomen “Welke plek in Eemnes zou u
zeker willen laten zien aan bezoekers van buitenaf, om het karakter van
Eemnes te laten zien?” Van de antwoorden is de naastgelegen “wordcloud”
gemaakt. Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd.
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In de tweede peiling van 2016 is gevraagd naar de tevredenheid van
inwoners over voorzieningen. Ruim acht op de tien panelleden is tevreden
over de zorgvoorzieningen en aantrekkelijkheid en veiligheid van de
leefomgeving. Zeven op de tien leden is tevreden over de sportvoorzieningen
en ruim zes op de tien is dat over de bereikbaarheid en de kwaliteit van het
basisonderwijs en het gevarieerde aanbod van winkels.
Het minst tevreden zijn de panelleden over het ondernemersklimaat en de
werkgelegenheid, een op de vijf is hier tevreden over. Van de andere kant
blijkt uit de gesprekken dat velen de woonkwaliteit van Eemnes belangrijker
vinden.
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5 OPGAVEN
In alle gesprekken is de vraag gesteld naar de opgaven van Eemnes. Of
anders gezegd: Wat kan beter? Daar kwamen heel veel verschillende
antwoorden op. De meeste antwoorden hadden betrekking op
verkeersveiligheid, groen of het bestuur.
De lijst met antwoorden is als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeersveiligheid, verkeersdrukte, hard rijden tegen gaan, veilige
fietsroutes, wandelpaden (*)
Onderhoud groen, méér groen (*)
Beter bestuur: eenheid, daadkracht, luisteren naar inwoners, open
communicatie, beter overleg
Openbaar vervoer en snelle busverbindingen (*)
Onderhoud openbare ruimte, hondenoverlast, afvalinzameling, afgeven
grof vuil
Meer horeca en ontmoetingsplekken; meer winkels
Starters-, ouderen- en betaalbare woningen (*)
Geluidshinder snelweg tegengaan (*)
Beperken groei Eemnes, nieuwbouw passend bij dorps karakter

Interessant is dat van deze lijst 5 zaken later terugkomen in het Manifest van
de E100. Deze punten zijn met een asterix (*) aangegeven
.
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6 MANIFEST E100
Op 28 mei jl. vond de eerste inwonertop in Eemnes plaats. Het resultaat van
deze energieke dag: tien ideeën die Eemnes nog mooier kunnen maken.
Tijdens de Inwonertop E100 zijn rondom de tien belangrijkste ideeën groepen
gevormd. Een aantal groepen is inmiddels bezig met het uitwerken van
initiatieven en het onderzoeken van de haalbaarheid van de ideeën. De
gemeente faciliteert hen hierin.
De 10 ideeën voor Eemnes zijn:

1. Duurzaam Eemnes: Eemnes trekt de kar
2. Eemnes levensloopbestendig
3. Glasvezel: Voorop en vooruit met digitale bereikbaarheid
4. A27/Zonnepanelen: Geluidsoverlast duurzaam verminderen
5. Natuurlijk groenbehoud: Groen In Overleg (G.I.O.)
6. Verkeer en veiligheid
7. Statushouders: Gastvrij Eemnes
8. Happyhome 2
9. Ondernemershuis/starters
10. Goed OV/nachtbus: Bereikbaar Eemnes
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1. Duurzaamheid: Eemnes trekt de kar
De E100-groep Duurzaamheid ziet voor zich dat Eemnes een voorbeeld is op
het gebied van duurzaamheid. Daaronder valt in hun visie niet alleen groene
energie, maar ook het gebruik van drinkwater en andere natuurlijke
hulpbronnen, recycling en biodiversiteit. Dat laatste wil zeggen:
verscheidenheid aan planten, dieren en andere elementen in de natuur. De
groep vindt het belangrijk dat de initiatieven zoveel mogelijk laagdrempelig
zijn.

huisvesting van jongeren, ouderen, statushouders. Voor deze uitdaging
zoeken zij creatieve oplossingen. Verder vindt de groep dat statushouders
hulp moeten krijgen bij het leren van het Nederlands en het vinden van werk.
Hiervoor wil de groep onder andere een comité ‘Gastvrij Eemnes’ oprichten.
8. Happyhome 2: waardig leven met een beperking
Deze groep wil graag woonvoorzieningen realiseren voor mensen met een
beperking. Met als doel dat deze mensen zo gewoon mogelijk kunnen leven.
De groep denkt aan het oprichten van een kenniscentrum over wonen en
financiën en wil zorgvragers en zorgaanbieders daar samenbrengen.

2. Levensloopbestendig Eemnes
Deze E100-groep wil betaalbare huisvesting voor jong en oud en zou graag
zien dat dat de zorg voor ouderen beter wordt gefaciliteerd..

9. Het Ondernemershuis
Het doel van deze E100-groep is het realiseren van betaalbare werkruimte in
een ‘Ondernemershuis’. Hierbij worden faciliteiten en kennis gedeeld.
Daarvoor is een bruikbaar, bestaand pand nodig, met een centrale ligging en
goede parkeergelegenheid.

3. Voorop en vooruit met digitale bereikbaarheid
Het doel van deze groep is elk huis in Eemnes aan te sluiten op
glasvezel/snel internet.
4. Geluidsoverlast A27/A1 duurzaam verminderen
Deze groep wil geluidsoverlast van de A27 en de A1 duurzaam verminderen:
minder geluid, minder fijnstof, het verbeteren van de leefkwaliteit en het
duurzaam opwekken van energie.

10. Bereikbaar Eemnes
Deze groep streeft naar ‘24/7’ bereikbaarheid van Eemnes met het openbaar
vervoer.

5. Groen in overleg (G.I.O.)
Deze E100-groep buigt zich over ‘groen’ en natuurbehoud. Zij vinden dat het
groenonderhoud op bepaalde plaatsen verbeterd kan worden.
6. Verkeer en veiligheid
Deze groep wil de verkeersveiligheid in ons dorp bevorderen. Dat willen ze
bereiken door verkeer langzamer te laten rijden en beter overzicht te creëren.
7. Gastvrij Eemnes: vluchtelingen/statushouders
Deze E100- groep vindt dat we in Eemnes ‘moeten doen wat wij kunnen’ bij
de huisvesting van statushouders. De groep vindt dat Eemnes meer kan
doen dan de landelijke taakstelling. Verder willen zij een koppeling met
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7 GEMEENTE EN BESTUUR
Relatie Burger – Gemeente
Uit het onderzoek “Waar staat de gemeente Eemnes“ van mei 2014 (door
onderzoeksbureau Research2Evolve) komt naar voren dat inwoners
vertrouwen hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, al
heeft het merendeel hier geen uitgesproken mening over.
In onze peiling van mei 2016 geeft 46% aan vertrouwen te hebben in het
bestuur.
In 2014 komt ook naar voren dat inwoners vinden dat de gemeente afspraken
nakomt, zich flexibel opstelt en regels handhaaft.
In 2016 vindt 22% dat de gemeente zich houdt aan afspraken.
In 2014 vindt een derde van de inwoners dat de gemeente voldoende naar
hen luistert en bijna de helft vindt dat gemeente hen voldoende betrekt bij
haar plannen en ruim een derde vindt dat de gemeente hen voldoende ruimte
geeft voor het realiseren van ideeën en initiatieven.
In 2016 vindt 55% dat de gemeente inwoners betrekt bij plannen en 38%
vindt dat de gemeente projecten van inwoners aandacht en steun geeft.
41% vindt dat de gemeente inwoners zeggenschap geeft over hun buurt of
wijk eb 34% vindt dat de gemeente oog heeft voor leeft in de wijk.
In 2014 wordt de wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt
bij het beleid en de samenwerking zoekt, gemiddeld met een 6,3
gewaardeerd. Een verbeterpunt met een hoge prioriteit is dat de gemeente
moet luisteren naar de mening van de burgers.
In de peiling van 2016 vindt 56% dat de gemeente is goed in staat is haar
taken uit te voeren en 42% vindt dat de gemeente goed wordt bestuurd
Driekwart van de panelleden voelt zich (zeer) betrokken bij de eigen buurt,
wijk of dorp. Tweederde voelt zich (zeer) betrokken bij de gemeente.
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Dienstverlening Gemeente
De inwoners van Eemnes zijn over het algemeen gematigd tevreden over de
dienstverlening van de gemeente. In 2014 gaven ze deze gemiddeld een 6,7.
In 2016 een 6,9. Dat is iets hoger dan de 6,6 gemiddeld in Nederland.
Uit de peiling van 2016 blijkt dat driekwart van de panelleden de afgelopen 12
maanden contact heeft gehad met de gemeente, dit contact liep vooral via de
balie van het gemeentehuis en via de telefoon of via de mail. De helft heeft
twee tot drie keer contact gehad met de gemeente.
Uit de peiling van 2014 blijkt dat inwoners het aanvragen van
producten/diensten en/of het voorleggen van vragen/problemen gemakkelijk
vinden. Zij hoeven ook weinig moeite te doen om aan gemeentelijke
informatie te komen, waarbij de informatie voor de meeste inwoners duidelijk
is.
De meerderheid van de inwoners is tevreden over de afhandeling van
product/dienstaanvraag, het voorleggen van een vraag/probleem en de
doorlooptijd. Iets minder positief is men over mate waarin zij daarvan op de
hoogte werden gesteld.
Het merendeel van de inwoners is positief over het contact met de
medeweker van de gemeente
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Beoordeling gemeente
In de tweede peiling van 2016 is gevraagd naar de aspecten die het zwaarst
wegen in het beoordelen van de gemeente. Waarbij het gaat over de
inspanningen die de gemeente op die terreinen levert.
In het oordeel over de gemeente blijken veiligheid en leefbaarheid voor de
inwoner het zwaarst te wegen. Gezondheid en duurzaamheid worden het
minst belangrijk gevonden.
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8 REGIONALE SAMENWERKING
Oriëntatie bevolking
In de peiling is gevraagd naar de geografische oriëntatie van de bevolking.
In de gesprekken is vaak gezegd dat de inwoners van Eemnes georiënteerd
zijn op het Gooi. Dat blijkt ook uit de peiling. In de peiling is de vraag gesteld
in welke plaats men het meest komt voor zaken als boodschappen, zorg of
sport.
Over het algemeen zijn de panelleden voor de bovenstaande zaken
georiënteerd op Eemnes. Winkelen doen zij veelal in Hilversum of elders.
Hetzelfde geldt voor werk, een op de vijf panelleden werkt verder weg dan in
de buurgemeenten. Vier op de tien panelleden recreëert in Eemnes, echter
drie op de tien gaan daarvoor verder weg dan de buurgemeenten.
In Blaricum komt men uitsluitend vanwege het ziekenhuis. In Laren vooral om
te winkelen.
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Gemeentelijke Samenwerking
Tweederde van de inwoners vindt het belangrijk dat de gemeente
samenwerkt met andere gemeenten. In de samenwerking met andere
gemeenten vinden de inwoners het behoud van de eigen identiteit van
Eemnes het meest belangrijk.
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9 RANDVOORWAARDEN SCENARIO’S
Uit de dialoog komt een duidelijk beeld naar voren: het moet ook in de
toekomst goed wonen en leven blijven in Eemnes, waarbij vooral ‘het groen’
belangrijk is. Daarnaast is het voor velen belangrijk dat de gemeente goed
bestuurd wordt en dat de eigen identiteit en het karakter van Eemnes
(kleinschalig, landelijk, bereikbaar, gemoedelijk en saamhorig) behouden
blijven.

1.
2.
3.
4.
5.

Behoud identiteit en versterking uniek leefmilieu
Behoud kleinschaligheid en dorps karakter
Groen en natuur; ruimte en rust; open polder
Veilig, schoon en opgeruimd
Saamhorigheid en gemeenschapszin, faciliteren ontmoeting, investeren
in sociaal profiel
6. Voldoende dynamiek om als kern vitaal te blijven
7. Bestuur dichtbij en benaderbaar; structureel betrekken van inwoners en
organisaties
8. Toekomstbestendig bestuur; Slagvaardigheid
9. Behoud dienstverlening (kwaliteit en nabijheid)
10. Efficiëntie, betaalbaar

Uit de gesprekken en de peilingen is een lijst gedestilleerd met de
“randvoorwaarden” die de inwoners van Eemnes stellen aan hun
(toekomstig) bestuur.
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10 BESTUURLIJKE SCENARIO’S
Bestuurskracht:
Het vermogen van een
overheidsorgaan om
wettelijke taken en autonome
taken en ambities uit te
voeren en waar te maken.

Op basis van de opgehaalde informatie vanuit de dialoog met inwoners,
diverse wetenschappelijke onderzoeken en de afwegingscriteria van het Rijk
voor gemeentelijke samenwerking, heeft de gemeenteraad van Eemnes op 6
juni 2016 vijf bestuurlijke toekomstscenario’s vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.

Nulvariant: er verandert niets
Zelfstandig Eemnes en samenwerking in Gooi en Vechtstreek
Zelfstandig Eemnes en samenwerking in Utrecht (BBS)
Fusie van Eemnes met Blaricum en Laren
Fusie van de 3 BEL-gemeenten en Huizen

1. ‘Nulvariant’: er verandert niets
In dit scenario verandert er niets. De gemeente Eemnes is een zelfstandige
Utrechtse gemeente met 8.800 inwoners met een oriëntatie op het Gooi.
Sinds 2008 zijn de ambtelijke organisaties van Eemnes, Blaricum en Laren
samengevoegd. Onder de naam BEL Combinatie bieden zij hun
dienstverlening gezamenlijk aan. Eemnes heeft een eigen college van
Burgemeester en Wethouders en een eigen gemeenteraad. Kortom een
eigen gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor het grondgebied en de
gemeenschap. De gemeente Eemnes koopt daarnaast diensten in bij andere
gemeenten in de regio, zoals bij Huizen voor het sociaal domein (Wmo).

2. Zelfstandig Eemnes: samenwerking in Gooi en Vechtstreek
Momenteel wordt een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd bij de gemeenten
Blaricum en Laren. Een bestuurskrachtonderzoek is bedoeld om te bekijken
of een gemeente nu en in de toekomst haar taken goed en zelfstandig kan
uitvoeren. Uit het bestuurskrachtonderzoek kan blijken dat Blaricum en Laren
onvoldoende toekomstbestendig zijn. Mogelijk kiezen zij zelf voor een
herindeling (fusie), bijvoorbeeld met Hilversum of Huizen. De BEL
Combinatie, de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren,
komt dan ten einde. Eemnes blijft een zelfstandige gemeente van 8.800
inwoners. Om het gewenste niveau van dienstverlening te garanderen kiest
Eemnes voor een samenwerking met omliggende gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek.
3. Zelfstandig Eemnes: samenwerking met Baarn, Bunschoten en Soest
In dit scenario wordt besloten tot samenwerking in de provincie Utrecht, met
Bunschoten, Baarn en Soest. Eemnes blijft een zelfstandige gemeente van
8.800 inwoners. Om het gewenste niveau van dienstverlening te garanderen
kiest Eemnes voor samenwerking met gemeenten in Utrecht.
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Burgerpeiling
In de peiling van juli 2016 zijn de 5 scenario’s voorgelegd aan het
burgerpanel
Het panel is de volgende vraag voorgelegd: Hieronder ziet u vijf
mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking. Als u kijkt naar Eemnes over
10 jaar, hoe oordeelt u dan over de volgende bestuurlijke scenario’s op een
schaal van 1 (minst wenselijk) tot 10 (meest wenselijk)?
Van de antwoorden is een gemiddelde score getrokken. Deze treft u
onderstaand aan.

4. Fusie met Blaricum en Laren
In de BEL Combinatie werken Blaricum, Eemnes en Laren al met een
gezamenlijke organisatie van ambtenaren. Iedere gemeente heeft een eigen
college van B&W en gemeenteraad. In dit scenario komt daar een einde aan.
De drie gemeenten krijgen één college van B&W en één gemeenteraad. De
nieuwe gemeente bestaat uit 29.000 inwoners en blijft samenwerken met
andere gemeenten in de regio.
5. Fusie met Huizen, Blaricum en Laren
Als Huizen, Blaricum en Laren besluiten te fuseren, wat wil Eemnes dan?
Aansluiten bij deze fusie of zelfstandig blijven en samenwerken met andere
gemeenten? In dit scenario kiest Eemnes ervoor om mee te doen met de
fusie. De vier gemeenten krijgen één college van B&W en één
gemeenteraad. De nieuwe gemeente bestaat uit 70.000 inwoners en blijft
samenwerken met andere gemeenten in de regio.
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11 DE KEUZE VOORBEREIDEN
Op maandag 5 september 2016 is in de raadszaal van Eemnes een
debatavond gehouden waarvoor alle inwoners van Eemnes waren
uitgenodigd. Onderwerp van gesprek waren de scenario’s voor de
bestuurlijke toekomst van Eemnes.
Na een terugblik op de opbrengsten van de dialoog met de inwoners is door
3 ervaringsdeskundigen gereflecteerd op de vijf scenario’s. Aanwezig waren
Linze Schaap van de Universiteit van Tilburg, Annelies van der Kolk, de
waarnemend burgemeester van Renswoude en Henk Mensink, de
gemeentesecretaris van Peel en Maas.
Vervolgens hebben raadsleden en inwoners aan 8 tafels gediscussieerd over
de voor- en nadelen en de consequenties van de verschillende scenario’s.
Uit de terugkoppeling kwam naar voren dat het maken van een keuze
buitengewoon lastig is, omdat er veel onzekerheden zijn.
In de eerste plaats is onduidelijk hoe de omgeving gaat reageren. En in de
tweede plaats is bestuurlijke schaal of grootte iets heel anders dan
bestuurlijke stijl.

In de randvoorwaarden die de inwoners stellen, staat behoud van de identiteit
van Eemnes voorop. Welk bestuur Eemnes ook krijgt, vanuit de inwoners
geredeneerd zal behoud van die identiteit het belangrijkste aandachtspunt
dienen te zijn. Verder leverde de terugkoppeling aan het einde van de avond
de volgende punten op.
•
•
•
•
•
•
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De huidige situatie is prima en stemt tot tevredenheid. Eemnes moet
alleen veranderen als het niet anders kan.
Het gemeentebestuur moet de identiteit en het dorpskarakter van
Eemnes garanderen
Het gemeentebestuur moet dicht bij de burgers staan en burgers actief
betrekken.
De polder en de open ruimte van Eemnes dienen beschermd te worden.
In samenwerking of fusie dienen partners gelijkwaardig te zijn.
Constructief samenwerken is wenselijker dan fuseren.

Tevredenheid met de huidige situatie leidde tot het pleidooi om het te houden
zoals het nu is.
Indien dat onmogelijk zou blijken te zijn, omdat de samenwerkingspartners
van Eemnes in de BEL-combinatie, te weten de gemeenten Blaricum en
Laren, een andere bestuurlijke keuze (moeten) maken, dan vinden velen
samenwerking een aantrekkelijk alternatief.
De gedachte hierbij is, dat het zelfstandig blijven van de gemeente Eemnes
de beste garantie is voor het behoud van de identiteit en de rust en ruimte in
Eemnes. Betrekken van inwoners gedijt ook beter bij “klein en benaderbaar”.
Daar werd tegenin gebracht dat het vermogen van Eemnes om wettelijke
taken en autonome taken en ambities uit te voeren en waar te maken sterk
onder druk zal komen te staan bij het uiteen vallen van de BEL combinatie.
De ervaringen van de gemeente Renswoude, die in staat blijkt om samen
met een sterke partner in de regio, adequaat en dichtbij zijn burgers te
opereren, wijzen er op dat het niet onmogelijk is.
Belangrijke lessen uit Renswoude waren, dat het vraagt om:
1. Een stabiel en betrokken groep ambtenaren;
2. Een sterke financiële positie waarbij in samenwerking kan worden
geïnvesteerd;
3. Een sterke partner die bereid is maatwerk te leveren (voor Renswoude
is dit Veenendaal) en een gemeente die ook bereid is voor die partner te
kiezen (geen shopgedrag),
4. Een regionale oriëntatie;
5. Een constructieve raad.
Anderzijds blijkt uit de ervaringen van Peel en Maas dat gemeentelijke
herindeling de basis heeft gevormd voor een beleid waarbij de identiteit en
samenlevingskracht van de kernen het uitgangspunt is. De grotere gemeente
is beter in staat gebleken om het kernenbeleid vorm te geven, dan de
oorspronkelijke 4 kleinere gemeenten.
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Bij het scenario zelfstandigheid blijkt het lastig kiezen tussen Gooi of Utrecht.
De oriëntatie van de bevolking is gericht op het Gooi. Maar sommigen vinden
het natuurbeleid van de provincie Utrecht en de garanties voor het behoud
van de polder een sterk argument om te pleiten bij aansluiting in het
Utrechtse.
De problematiek van een wijziging van provinciegrens wordt als een extra
bestuurlijke hindernis gezien.
Bij de twee scenario’s die uitgaan van bestuurlijke fusie wordt opgemerkt, dat
naarmate de gemeente groter wordt de bestuurskracht en de
toekomstbestendigheid toe neemt. Maar dat is ook weer geen doel op zich.
Velen vinden gemeentelijke fusie risicovol.
Zeker een HBEL fusie zou gevaren opleveren voor de open polder. Ook
wordt het risico genoemd dat Eemnes de volgende grootschalige
woningbouwlocatie wordt. En is er in het HBEL scenario wel voldoende
sprake van gelijkwaardigheid?
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Eén van de tafels had een voorkeur de BEL-fusie. Met de opmerking dat de
kracht van het bestuur sterk afhankelijk is van de mensen en de bestuurlijke
stijl.
In de nabeschouwing concludeerde Henk Mensink dat er een sterke focus is
op zelfstandigheid. “Zelfstandigheid vraagt een heldere samenwerkingsstrategie. U bent daarbij heel erg gericht op wat de gemeente doet. Richt je
meer op samenlevingskracht. Kom los van de gemeente! Ga uit van de
kracht van je inwoners. Op een gegeven moment moet je gewoon een koers
kiezen. Anders wordt je speelbal van anderen.”
Linze Schaap merkte op: “De voorkeur om alles bij het oude te laten is
menselijk. Besef wel: als de beide huidige partners iets anders gaan doen,
dan verandert de wereld. Alle ambtenaren zelf, een nieuwe organisatie
opbouwen. U ontkomt niet aan een vorm van samenwerking of fusie. Wat zijn
dingen die we belangrijk vinden, wat moet geborgd worden? Zelfstandigheid
betekent dat Eemnes en de gemeenschap eigen keuzes kan maken, maar
dat kan ook met een grote gemeente met een actief kernenbeleid.”
De uiteindelijke keuze voor het scenario is aan de gemeenteraad van
Eemnes. In oktober 2016 zal dat besluit moeten vallen.
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