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Voorwoord 
 

De Partij van de Arbeid staat middenin Baarn 

De afgelopen jaren zijn wij als de Partij van de Arbeid meer dan ooit de straten van 
Baarn in getrokken. Tijdens onze vele buurtonderzoeken, gesprekken op straat en 
gesprekken in sociale media hebben we in totaal meer dan 800 inwoners van ons 
dorp gesproken. Deze groep mensen was zo divers als Baarn zelf: we spraken 
jongeren, ouderen, mensen die gezond zijn of ziek, studenten en docenten, ouders 
en grootouders, mensen met een uitkering en mensen met een pensioen, ZZP’ers en 
werknemers met een dienstverband. Zij vertelden ons over hun leven in Baarn; over 
hun zorgen, hun wensen en hun behoeften. Wat we vaak hoorden was hoe tevreden 
mensen zijn met ons dorp. Hoe fraai het gelegen is tussen rivierlandschap en bos, 
hoe mooi het is met zijn uiteenlopende gevels en woningen, en hoe gezellig het dorp 
is tijdens festivals en evenementen. Sommige inwoners roemden ook de 
treinverbindingen met de grote steden om ons heen, anderen loofden de 
betrokkenheid van Baarnaars onderling.  

Maar we hoorden ook dat mensen worstelen en zich zorgen maken over de 
toekomst. Zo vreesden vele ouders dat hun kinderen niet in Baarn kunnen blijven 
wonen wanneer ze straks op eigen benen komen te staan, doordat er voor lang niet 
iedereen een betaalbare huur- of koopwoning is. Anderen bleken de weg naar 
financiële instanties in het dorp niet goed te kunnen vinden, waardoor ze niet de hulp 
krijgen waarop ze recht hebben. Weer anderen zien met lede ogen hoe de leegstand 
in het winkelcentrum lijkt toe te nemen en vertelden ons dat ze zich zorgen maken of 
Baarn wel de gezellige winkelkern kan blijven die het is.  

Ten slotte waren er ook verlangens: veel inwoners van Baarn spraken met diepe 
genegenheid over hun wens om het groene karakter van het dorp te behouden. Ook 
drukten veel inwoners ons op het hart om Baarn nog meer in het teken te laten staan 
van het maken van plezier, van het vieren van cultuur, en van feestelijkheden voor 
jong en oud. Ook wensten inwoners dat het winkelgebied verder wordt verfraaid, 
door onaantrekkelijke delen op de schop te nemen en te zorgen dat er fijne winkels 
komen in de panden die nu leeg staan. Tot slot riepen sommigen uit dat ze trots 
zouden zijn wanneer ons dorp voorloper wordt op de weg naar een energiezuinige 
toekomst. Baarn klimaatneutraal!  

Wij hebben u gehoord, geachte inwoners van Baarn. Wij hebben u al die jaren 
gezien en gehoord, en daarom ontwikkelden wij voor deze 
gemeenteraadverkiezingen een visie op Baarn waarin uw zorgen, wensen en 
behoeften centraal staan. Daarvoor hebben wij uw zorgen en verlangens gelegd 
langs de lat van ons sociaaldemocratisch gedachtengoed. Dat wil zeggen, we 
hebben ze getoetst aan onze vier belangrijkste maatschappelijke waarden: 
vooruitgang, zorg voor elkaar, kansen voor iedereen en een rechtvaardige 

samenleving. Door de samensmelting van sociaaldemocratische idealen en uw 
inzichten ontstond er een toekomstbeeld dat gebaseerd is op de volgende vijf 
speerpunten: 
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De Partij van de Arbeid wil: 
 

1. Goede zorg, lokaal en bereikbaar voor iedereen. 
We willen bijdragen aan een goede gezondheid van alle Baarnaars. Zorg en 
ondersteuning is betaalbaar en bereikbaar voor iedereen die dit nodig heeft. 
We willen bureaucratisch drempels zoveel mogelijk wegnemen. 
 

2. Armoede voorkomen en bestrijden, in het bijzonder onder kinderen.  
Wij bestrijden de gevolgen van armoede door toegankelijke 
inkomensondersteuning en hulp bij schulden. We zorgen voor een actieve 
Baarnse aanpak van armoede, zowel preventief als ondersteunend. Dat doen 
we in nauwe samenwerking met betrokken inwoners en organisaties.  
 

3. Koploper worden in duurzaamheid.  
Wij willen stimuleringsregelingen voor milieumaatregelen door inwoners, 

gasvrij bouwen of verbouwen, meer oplaadpalen plaatsen voor elektrisch 
rijden van fiets en auto en een vuurwerkarm Baarn. 
 

4. Meer woningen genereren met behoud van groen.  
We genereren meer huur- en koopwoningen voor met name jongeren, 
senioren en mensen met lagere inkomens. Dit doen wij met behoud van de 
groene leefomgeving, onder meer door strategisch gekozen locaties voor 
nieuwbouw en door bestaande panden te transformeren tot woningen.  
 

5. Een levendige gemeente met ruimte voor plezier en ontspanning in de 
openbare ruimte. 
We willen ons centrum aantrekkelijk en toegankelijk maken voor Baarnaars 
zelf en voor bezoekers van buitenaf, die worden aangetrokken door 
bijvoorbeeld Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld. Evenementen en cultuur 
binnen de Baarnse samenleving hebben daarom onze bijzondere aandacht. 

 

Voor deze vijf speerpunten gaan wij ons de komende vier jaar hard maken. En zoals 
u van een toekomstbestendige sociaaldemocratische partij mag verwachten, beslaat 
ons verkiezingsprogramma natuurlijk ook alle andere urgente aspecten van de 
Baarnse gemeenschap. Zoals sport, afvalverwerking, onderwijs, jongeren, cultuur, 
werk en inkomen. Tezamen vormen onze standpunten en doelen een sociaal en 
toekomstbestendig geheel, waarin het welbevinden van alle Baarnaars centraal 
staat. Wij streven naar vooruitgang voor iedereen. 

Wat we tussen 2018 en 2022 precies willen bereiken en hoe we dat gaan doen, leest 
u in dit verkiezingsprogramma. U kunt hier ook lezen wat in de laatste jaren onze 
inzet is geweest, om zo een idee te krijgen van de mate waarin we in staat zijn om 
onze idealen waar te maken. Daarom vindt u hieronder ook een bloemlezing van 
onze resultaten.  

Wij hopen u de komende jaren opnieuw te spreken! 

 

Partij van de Arbeid Baarn 
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1. Gezondheid, zorg en welzijn 
Mensen staan centraal en goede zorg voor de gezondheid van mensen is 
onontbeerlijk. We willen bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar 
en sociale samenhang realiseren. Voor inwoners die zorg of steun nodig hebben 
geldt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. 
Geld voor de zorg gaat werkelijk naar de zorg en zorgverleners hebben fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden. 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en 
ondersteuning aan inwoners. De overgang van deze voormalige rijkstaken naar de 
gemeente Baarn is zonder ongelukken verlopen. Zorg en ondersteuning is 
beschikbaar en de basisstructuur daarvoor is gecreëerd. Toch denken wij dat de 
kansen die deze grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt beter benut 
moeten worden.  

We willen bureaucratie en drempels die inwoners ervaren bij het aanvragen van zorg 
en ondersteuning wegnemen. Ook zorgen we bij huishoudens met meervoudige 
problemen dat er één hulpverlener als regisseur optreedt. Voor de benodigde hulp 
wordt één plan gemaakt, gecoördineerd door de regisseur en in samenspraak met de 
betreffende inwoners. Er gaat dan geen tijd en energie verloren aan het steeds weer 
opnieuw doen van hetzelfde verhaal. Bovendien kunnen samenhangende problemen 
ook in samenhang worden opgelost.  

Hulp- en zorgverleners krijgen de ruimte en het vertrouwen om inwoners te 
ondersteunen op basis van hun inzicht en deskundigheid. Bureaucratische drempels 
nemen we weg en we stimuleren dat zij ook buiten de gebaande paden gaan om te 
zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die hen verder helpt. 

Wat willen we bereiken: 

 Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, krijgt 1 aanspreekpunt met wie 1 
plan wordt gemaakt. 

 Inkomensondersteuning, hulp bij schulden en ondersteuning bij laaggeletterdheid 
zijn onderdeel van dit plan, wanneer dit aan orde is.  

 Samenwerking op het gebied van zorg en welzijn breiden we uit. Daarbij 
betrekken we ook de eerste lijn (zoals huisartsen) en het onderwijs. 

 Het Lokaal Team (lokale beroepskrachten op het gebied van zorg en 
ondersteuning) krijgt de beschikking over een budget dat het naar eigen inzicht  
kan inzetten. Bijvoorbeeld voor onconventionele oplossingen om inwoners verder 
te helpen, zoals het vergoeden van een cursus wanneer die nodig is om aan het 
werk te kunnen. 

 Zorg blijft betaalbaar. De eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) geldt alleen voor mensen met een inkomen dat hoger ligt 
dan 130% van het minimumloon. 

 De ondersteuning van mantelzorgers verbeteren we (nog verder) in nauwe 

samenspraak met mantelzorgers. Doel van de ondersteuning is dat zij zich 
gesteund en erkend voelen en niet overbelast raken. 

 We willen een sterke Baarnse adviesraad, die alle doelgroepen vertegenwoordigt. 
 We werken samen met Meander en de huurders van de locatie in Baarn aan een 

toekomstbestendige invulling van de locatie in het Maarschalksbos. 
 We stimuleren het volgen van reanimatiecursus door inwoners, die als 

burgerhulpverlener ingezet kunnen worden als dat nodig is. 
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 We maken het mogelijk dat inwoners getraind worden in alertheid bij psychische 
problemen (first aid mental health). 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 Met alle inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben wordt nu eerst een 

gesprek gevoerd, zodat duidelijk wordt als er sprake is van een kwetsbare situatie 
en zij om die reden in beeld moeten blijven om tijdig aanvullende hulp in te zetten. 

 Het Lokaal Team is voor inwoners direct toegankelijk. De drempel in de vorm van 
een verwijzing is afgeschaft. 

 Bij aanbesteding van zorg kan alleen worden meegedongen als 
topfunctionarissen in de organisatie niet meer verdienen dan een ministerssalaris. 

2. Armoede, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Het is voor ons niet 
aanvaardbaar dat één op de negen kinderen (landelijk) opgroeit in armoede. Ook in 
Baarn is opgroeien in armoede aan de orde, en dit staat ontwikkelingskansen in de 

weg.  

We zorgen dat regelingen voor ondersteuning van inwoners die in armoede leven in 
stand en toegankelijk blijven. We passen regelingen waar nodig aan deze tijd aan en 
zorgen dat er zo min mogelijk bureaucratie nodig is om er gebruik van te maken. 

Inwoners met schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. 
De schuldhulp is laagdrempelig en zo slagvaardig mogelijk. Daarbij kijken we ook 
naar achterliggende of met de schulden samenhangende problemen en steunen we 
inwoners om die problemen (ook) op te lossen. Het Lokaal Team heeft hierbij een 
belangrijke rol. 

Wat willen we bereiken: 
 Het actieplan armoedebestrijding kinderen wordt in nauwe samenwerking met 

inwoners en organisaties verder uitgevoerd. Samenhang en samenwerking 
verbeteren we (nog verder).  

 Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen 
en goede kleding. Organisatie en initiatieven die hierin voorzien, ondersteunen en 
versterken we.  

 Door vroegsignalering, samenwerking en samenhang met bijvoorbeeld het Lokaal 
Team en de verhuurders in de gemeente zetten we in op het voorkomen van 
schulden. 

 We stimuleren basisscholen en middelbare scholen om voorlichting te geven over 
geld en het voorkomen van schulden en ondersteunen dit. 

 Er komen speciale schuldhulpprogramma’s voor laaggeletterden zodat zij in staat 
zijn op eigen kracht te voldoen aan de voorwaarden van schuldhulpverlening. 

 De voedselbank ondersteunen we ruimhartig terwijl we er tegelijkertijd alles aan 
doen om de voedselbank overbodig te maken. 

 We verhogen de inkomensgrens voor gebruik van minimaregelingen naar 130% 
van het bijstandsminimum zodat er méér huishoudens voor in aanmerking komen. 
We kijken niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar 
inkomen. 

 We staan niet toe dat mensen (met een arbeidsbeperking) onder het 
minimumloon betaald worden. 
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Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 Hoogte van het inkomensniveau voor het in aanmerking komen voor het 
declaratiefonds is verhoogd van 115% naar 120% van bijstandsniveau zodat ook 
de kwetsbare groep die voorheen net overal buiten viel, nu ook in aanmerking 
komt voor gebruik van deze regelingen.  

 Het actieplan armoedebestrijding bij kinderen is op ons initiatief tot stand 
gekomen, waardoor we gezinnen die het moeilijk hebben direct en actief kunnen 
helpen 

 Regelingen voor inkomensondersteuning zijn beter onder de aandacht gebracht, 
zodat ze gevonden en benut worden door de inwoners voor wie de maatregelen 
bedoeld zijn.  

3. Duurzaamheid en natuur 

Duurzaamheid is voor ons belangrijk. De klimaatverandering, toename aan 
regenwater, CO2-uitstoot en de afname van biodiversiteit baren ons zorgen. We 
willen dat Baarn een bijdrage levert aan de verduurzaming van onze gemeente en 
ons land.  
We richten ons op duurzame projecten die tegelijkertijd zoveel mogelijk de 
woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, 
organisaties en bedrijven worden betrokken bij de uitvoering. 

Wat willen we bereiken: 
 We maken ons sterk voor actieve naleving van de maatregelen uit het Baarnse 

Klimaatakkoord waarin de ambitie centraal staat om in 2030 een duurzame en 
zoveel mogelijk klimaatneutrale gemeente te zijn. Onder meer betekent dit: 

 We stimuleren en faciliteren het plaatsen van zonnepanelen op 
basisscholen, andere openbare gebouwen en privédaken. 

 We werken volgens een ambitieus plan om gemeentelijke gebouwen te 
verduurzamen. 

 De duurzaamheidseisen voor bouwinitiatieven worden aangescherpt, waar 
100% elektrische woningen zonder gasaansluiting onderdeel van 
uitmaken. 

 We reserveren een specifiek deel van zonnecollectoren voor mensen met 
een kleine beurs, zodat iedereen kan bijdragen aan verduurzaming van 
Baarn. 

 We ondersteunen het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s voor 
particulieren en bedrijven.  

 We spannen ons in om bestaande woningen te renoveren tot zogenaamde 
Nul-op-de-Meter-woningen: woningen waarbij net zoveel energie wordt 
opgewekt als verbruikt.  

 We genereren, stimuleren en ondersteunen overige duurzame initiatieven die 
Baarn groen en schoon houden, zoals Operatie Steenbreek.  

 Baarn en haar omliggende kernen zijn een grote toeristische trekpleister. We 
willen dit versterken en verduurzamen door te zorgen voor goede en veilige 
fietsverbindingen, in samenspraak met natuurorganisaties, landgoedeigenaren en 
de provincie.  

 We willen in Baarn vuurwerkvrije zones creëren. 
 We willen het oplaten van ballonnen bij evenementen in Baarn verbieden, 

aangezien deze ballonnen een zware belasting vormen voor dier en milieu. 
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 Bestrijding van ongedierte en onkruid en onderhoud van het openbare groen 
gebeurt zonder gif.  

 De natuur en biodiversiteit in Baarn blijft evenwichtig en gezond. We maken een 
actieplan, waar we inwoners bij betrekken. 

 Verstening en gebruik van gif op privéterrein bestrijden we. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 Aansluiting van Baarn bij de Operatie Steenbreek, om samen met inwoners te 

zorgen voor meer groen en minder steen. Dit is van belang om regenwater beter 
te kunnen opvangen en het is beter voor het milieu en de biodiversiteit. 

 Invoering van het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ van afval gesteund. Het 
voorkomen en scheiden van afval worden daarmee gestimuleerd zodat er zo min 
mogelijk restafval is. 

 Gezorgd (met andere partijen samen) voor een bomenfonds, waardoor bij kap 
door de gemeente altijd nieuwe bomen aangeplant worden. 

 De totstandkoming van het Baarns Klimaatakkoord (initiatief van Energiek Baarn) 
gesteund. Inwoners, bedrijven en gemeente werken hierin samen aan een 
klimaatneutraal Baarn. 

4. Wonen 
In Baarn zijn er 2500 woningzoekenden geregistreerd, waarvan ongeveer 500 
actieve woningzoekenden. Op dit moment komen er per jaar ongeveer 100 woningen 
beschikbaar. We kunnen met de huidige woningvoorraad dus niet voldoen aan de 
huidige grote vraag. Deze vraag zal de komende jaren naar verwachting groter 
worden: uit onderzoeki van de regio Amersfoort blijkt dat binnen de gemeente Baarn 
tot het jaar 2040 ongeveer 1200 woningen extra nodig heeft om aan de stijgende 
vraag te voldoen. Enerzijds heeft deze groei te maken met de aantrekkelijkheid van 
Baarn als woongemeente, anderzijds zal het aantal personen per huishouden de 
komende jaren dalenii. 

Om de voorzieningen in Baarn te behouden, zoals het zwembad, de bibliotheek en 
het theater, is het ook van belang ons inwoneraantal op peil te houden. Ons 
inwoneraantal bepaalt namelijk de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. 
Ook om deze reden is voldoende woningbouw noodzakelijk. 

Daarnaast hebben we in Baarn geen evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. 
Hierdoor zijn er te weinig huizen beschikbaar met een prijs net boven de sociale-
huurprijsgrens. Dit zorgt voor vermindering van doorstroming. Dit probleem willen we 
oplossen door de komende jaren voldoende huizen te bouwen net boven de sociale-
huurprijsgrens. 

Wat willen we bereiken? 

 Tot 2030 willen we ongeveer 1000 woningen toevoegen aan de bestaande 
woningvoorraad. We denken daarbij aan: 

o Heuveloordstraat en Boemerang; 
o Laanplein; 
o Noordschil. 

 Tot 2030 willen we van alle nieuwe woningen minimaal 30% van deze woningen 
in de sociale sector realiseren. 

 We zijn een voorstander van bouwen op de Noordschil, waarbij voldaan moet 
worden aan minimaal de Europese geluids- en gezondheidsnormen.  
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 De gemeente Baarn is per definitie geen projectontwikkelaar en zal geen 
woningbouwprojecten initiëren. Dit is aan marktpartijen. 

 Woningbouwverenigingen mogen in Baarn alleen sociale woningen verkopen als 
er een plan ligt om binnen twee jaar minimaal hetzelfde aantal woningen te 
realiseren binnen Baarn. 

 Waar mogelijk stimuleren we de transformatie van leegstaande gebouwen op 
gunstige locaties tot woningen, zoals leegstaande kantoorpanden op de Drie 
Eiken. 

 Onder voorwaarden willen we realisatie van woningen in leegstaande 
kantoorpanden op bijvoorbeeld industrieterreinen toestaan. 

 Bij nieuwbouw wordt aardgasvrij en nul-op-de-meter gebouwd. 
 Bij het realiseren van een nieuwbouwproject worden buurtbewoners en 

ondernemers in het vroegst mogelijke stadium betrokken om een zo breed 
mogelijk draagvlak te creëren. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 Bij nieuwbouwprojecten wordt de komende jaren over het totaal aantal woningen 
minimaal 30% in de sociale sector gebouwd (geldt voor koop- en huurwoningen). 

 Bij het opstellen van de Visie Wonen hebben we gepleit voor de realisatie van 
minimaal 1000 woningen in 2030. Dit is overgenomen in de breed gedragen visie. 

5. Levendigheid en centrum 
Een levendig centrum is belangrijk voor inwoners en voor de kansen van 
ondernemers en de leefbaarheid van ons dorp. We zien dat evenementen als het 
Sinterklaasfeest, Vorstelijk Proeven en Koningsdag een positieve uitwerking hebben 
op de aantrekkelijkheid van het centrum. De komende jaren moet de focus liggen op 
het omzetten van incidentele bezoekersactiviteiten naar een meer constante 
bezoekersstroom, zodat ook de aantrekkelijkheid voor winkelketens en ondernemers 
groeit. Het uiteindelijke doel is dat inwoners en bezoekers zich nog meer 
aangetrokken voelen tot het centrum. Onderdeel hiervan is wat ons betreft het 
compacter maken van het actieve winkelgebied, zodat dit overzichtelijker wordt. 

De gemeente is in onze optiek aanjager en kan in voorkomende gevallen als 
projectleider dienen. De verantwoordelijkheid voor een attractief centrum ligt wat ons 
betreft bij zowel de gemeente, winkeliers als inwoners. Met elkaar maken we het 
centrum van Baarn. Daarbij moet de gemeente Baarn haar vergunningentraject 
verbeteren, zodat initiatiefnemers niet voortijdig afhaken bij het organiseren van een 
evenement. We moeten organisatoren van evenementen niet vermoeien met lastige, 
complexe trajecten, maar initiatiefnemers helpen en ondersteunen tijdens het 
vergunningentraject. 

De kern van Lage Vuursche gaat soms gebukt onder grote drukte door 
evenementen. Deze mogen wat ons betreft nooit ten koste gaan van het woongenot 
van de inwoners van Lage Vuursche. Organisatoren van activiteiten in Lage 

Vuursche zullen hier rekening mee moeten houden. 

Wat willen we bereiken: 
 We willen organisatoren van evenementen ondersteunen door eenvoudige, 

duidelijke en tijdige verlening van evenementenvergunningen. 
 We blijven winkeliers en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen 

die bijdragen aan de attractiviteit van het winkelgebied. Dit geldt voor het 
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winkelgebied rond de Laanstraat, het winkelgebied rond de Reigerstraat en de 
Noordschil. 

 De Laanstraat is ons primaire winkelgebied. De primaire inspanning is hierop 
gefocust. 

 We ondersteunen activiteiten die tot doel hebben om bezoekers van Paleis 
Soestdijk, Groeneveld en de Noordschil ook het centrum van Baarn te laten 
bezoeken met aandacht voor de daarvoor benodigde (parkeer) voorzieningen. 

 Bij activiteiten in Lage Vuursche moet er voldoende parkeergelegenheid zijn, 
organisatoren worden verplicht om bijvoorbeeld weilanden in de omgeving als 
parkeerterrein te gebruiken. Overlast door parkeren is onacceptabel. 

 Bij activiteiten in Lage Vuursche verzoeken we organisatoren om in overleg te 
gaan met de Contactcommissie Lage Vuursche (CCLV) en de verschillende 
landgoedeigenaren. 

 Inwoners en organisaties die het initiatief nemen om (culturele) evenementen 
(zoals bijvoorbeeld concerten bij de Grote Kom in het Baarnse Bos) te 

organiseren ondersteunen we van harte.  

Onze inzet de afgelopen jaren: 
 We zijn de afgelopen jaren kritisch geweest over het vergunningenbeleid van de 

gemeente. We hebben de gemeente meermaals aangespoord om duidelijkheid te 
geven over het vergunningenproces en aanvragers tijdig te informeren. 

 We hebben het initiatief genomen om bij de herinrichting van de Laanstraat het 
gebied dat heringericht wordt te verkleinen en daarbij pleintjes te ontwikkelen, 
waar o.a. de mogelijkheid voor een permanente Playfountain ontstaat. 

 We hebben het college gevraagd, en de toezegging gekregen, om bij de 
vergunningverlening voor evenementen in Lage Vuursche duidelijke afspraken te 
maken over parkeren. 

6. Openbare ruimte 
Goed onderhoud van stoepen, parken en pleintjes is een belangrijk punt voor ons. 
We willen dat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn, dat parken en pleintjes vrij zijn 
van onderhoud en dat niemand hoeft te slalommen om de hondenpoep op straat. 

Inwoners willen we, daar waar dat mogelijk is, betrekken bij de (her)inrichting van de 
openbare ruimte in hun directe omgeving. Ze mogen daarbij wat ons betreft mee 
praten over de inrichting, de gebruikte materialen en eventueel zelf een aandeel 
hebben in het onderhoud van de openbare ruimte.   

We willen dat de openbare ruimte in Baarn voldoen aan het principe TUS: 
Toegankelijk, Uitnodigend en Schoon. 

Wat willen we bereiken: 

 We willen stoepen zonder obstakels, die toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook 
voor blinden en slechtzienden, mindervaliden en kinderwagens. We pakken de 

wortelopdruk aan en bij herinrichting verplaatsen we eventuele andere obstakels. 
 Hondenbezitters maken we bewust van hun verantwoordelijkheid om de poep op 

te ruimen. We zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken en voor poepzakjes. 
Er wordt handhavend opgetreden tegen hondenbezitters die zich hier niet aan 
houden, in het bijzonder rond speelplaatsen. 

 Het straatbeeld willen we zoveel mogelijk onkruidvrij hebben. We intensiveren de 
(milieuvriendelijke) onkruidbestrijding. Het gemeentegroen wordt tijdig gesnoeid. 
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 Inwoners worden actief betrokken bij het (her)inrichten van de openbare ruimte en 
mogen ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om daar waar mogelijk de 
openbare ruimte te onderhouden. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 Op ons aangeven heeft het college de overlast van hondenpoep als speerpunt 

benoemd voor de handhaving. 
 We hebben ervoor gezorgd dat bij de herinrichting van de stoepen in Baarn, bij 

alle stopeinden noppentegels geplaatst worden voor blinden en slechtzienden. 

7. Vrijwilligers 
Overal in Baarn zetten vrijwilligers zich in voor anderen. Bijvoorbeeld in de sport, 
muziek en cultuur, zorg en welzijn, jeugdactiviteiten en groen. Deze mensen moeten 
we koesteren, zij vormen het cement van de Baarnse samenleving. Vrijwilligers 
verdienen steun en ruimte om hun werk te doen. Ook vinden we het belangrijk om de 
rol van vrijwilligers(organisaties) te erkennen en waardering te blijven geven.  

Wij willen dat vrijwilligers(organisaties) de gemeente als partner ervaren wanneer zij 
bijvoorbeeld een evenement organiseren.  

 
Wat willen we bereiken: 
 Vrijwilligers(organisaties) houden de steun van het vrijwilligerssteunpunt middels 

scholing, advies en bemiddeling. 
 De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijft gratis voor alle vrijwilligers, zodat de 

kosten van deze verklaring geen belemmering zijn voor vrijwilligers(organisaties) 
bij het bewaken van de integriteit. 

 De jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs behouden we en we laten in en 
buiten Baarn zien dat we trots zijn op onze vrijwilligers(organisaties). 

 We stimuleren vrijwilligersorganisaties om deel te nemen aan de jaarlijkse 
landelijke vrijwilligersinzet NLDoet en we stimuleren inwoners om daaraan deel te 
nemen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 De Verklaring Omtrent Gedrag is gratis geworden voor alle vrijwilligers. 
 Meermaals inzet gevraagd om de processen rondom vergunningverlening te 

verbeteren voor evenementen georganiseerd door vrijwilligers(organisaties). 

8. Baarn voor iedereen 
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens 
kan ontplooien en niemand er buiten valt. In de Baarnse samenleving is plek voor 
iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee 
en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Iedere vorm van discriminatie wijzen we af.  

Contact en binding tussen verschillende groepen in de Baarnse samenleving vinden 
we belangrijk. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze 
inwoners en wijken. We treden op tegen discriminatie. Slachtoffers krijgen hulp en 
aangiftes worden serieus in behandeling genomen.  

Bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen hebben inwoners zich op diverse manieren 
ingezet en ook nieuwe Baarnaars met een verblijfsvergunning worden door buren, 
vrijwilligers en organisaties zoals Vluchtelingenwerk welkom geheten en waar nodig 
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ondersteund. Deze positieve betrokkenheid van inwoners willen we graag behouden 
en stimuleren.  

Wat willen we bereiken: 
 We sluiten aan bij (landelijke) voorlichtingscampagnes en acties rond (seksuele) 

diversiteit, o.a. in jeugdzorg en onderwijs. 
 We blijven taalonderwijs organiseren en willen (vrijwilligers)werk door 

vluchtelingen begeleiden. 
 Discriminatie en/ of belediging waar ook in onze gemeente en in welke vorm dan 

ook staan we niet toe.  
 Gediscrimineerde inwoners ondersteunen we, we stimuleren het doen van 

aangifte en treden actief op tegen alle vormen van discriminatie. 
 Binnen onze gemeentelijke organisatie en de organisaties waar wij mee 

samenwerken, stellen we eisen aan de diversiteit in het personeelsbeleid. 
 Wanneer er toestroom is van vluchtelingen naar ons land willen wij op de Baarnse 

schaal een bijdrage leveren aan (tijdelijke) opvang en huisvesting. 
 We zorgen samen met inwoners en organisaties dat Baarn toegankelijk is voor 

iedereen. We nemen als Baarn onze verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van 
het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.iii 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 Kleine opvang voor vluchtelingen aangeboden door Baarn (hier is uiteindelijk door 
afname van de vluchtelingenstroom geen gebruik van gemaakt). 

 Initiatief gesteund om in Baarn op Coming Out Day de regenboogvlag te hijsen. 

9. Jeugd en onderwijs 
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. 
Zowel op school als thuis. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten 
van een kind. Naast de cognitieve aspecten moet er ook gekeken worden naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit 
of de buurt waarin je woont. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid 
voelt en neemt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Een eigen lokaal 
onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen, en een 
prettige, uitdagende leer- en leefomgeving voor onze jeugd horen daar bij. 

De PvdA is voorstander van het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Het 
schoolgebouw is idealiter een plek waar kinderen graag komen; tijdens én na 
schooltijd. Het gebouw neemt een centrale plek in de wijk in, waar naast educatie 
ook wijkactiviteiten plaatsvinden. De beide brede scholen in Baarn (Noorderbreedte 
en De Uitkijck) lenen zich daar uitstekend voor, maar ook met de andere scholen 
werken we graag samen om dit mogelijk te maken. 

Als PvdA willen we zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs tot hun recht 
te laten komen. Schoolteams moeten hiervoor gefaciliteerd worden. Voor een 
beperkt aantal kinderen is bijzonder onderwijs noodzakelijk. 

Jongeren willen we de ruimte (blijven) geven om elkaar te ontmoeten. Op een veilige 
plek, waar zij zichzelf prettig voelen, maar ook anderen geen overlast bezorgen. 
Onze inzet hiervoor in de afgelopen jaren zetten we door. 
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We willen werken aan de verbetering van de aansluiting tussen preventie en 
jeugdhulp. We vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke 
omgeving het uitgangspunt van ondersteuning moeten zijn. Speciale aandacht geven 
we aan de groep 18-jarigen die voorheen jeugdzorg kregen. Voor hen is de overgang 
naar volwassenheid niet vanzelfsprekend en jongeren die dat nodig hebben 
ondersteunen we. 

Wat willen we bereiken: 
 We behouden vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) om achterstanden weg te 

werken en zorgen dat het VVE-aanbod zowel in peuterspeelzalen als in de 
kinderopvang wordt ingezet. 

 We versterken de samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. 
 De school heeft een wijkfunctie; zij werkt samen met andere instanties, zoals 

kinderopvang, consultatiebureau en jeugdzorg. 
 We willen dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan het reguliere onderwijs. 

Kinderen die dat nodig hebben, krijgen “begeleiding op maat” aangeboden. 
 We stimuleren samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Zodat er 

een soepele overgang plaatsvindt. 
 Alle scholen zijn (en blijven) goed onderhouden en volledig toegankelijk. Ook voor 

leerlingen met een fysieke beperking. 
 We blijven jongeren de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en steunen 

initiatieven daarvoor. We zorgen voor meer en gunstig gelegen 
ontmoetingsplekken, in samenspraak met jongeren. 

 Op alle leeftijden worden achterstanden tijdig gesignaleerd en bestreden.  
 Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en 

scholen is cruciaal om aan vroegsignalering te doen. We faciliteren dit als 
gemeente. 

 We kiezen ervoor om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg, bij hun 18de 
verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt 
aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of blijvende zorg en 
ondersteuning (zo nodig tot het 23ste jaar). We maken hierbij gebruik van de 
ervaringen uit de experimenten die in de afgelopen periode bij andere gemeenten 
hebben plaatsgevonden. 

 Ook in de jeugdzorg zetten we in op één gezin, één plan en één regisseur.  

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 We hebben ons ingezet om diverse schoolgebouwen te vernieuwen (de Uitkijck, 

Noorderbreedte, Waldheim, Baarnsch Lyceum, NBS) zodat de huisvesting de 
komende jaren geborgd is. 

 De verkeersveiligheid rond scholen (en kinderdagverblijven) is sterk verbeterd 
met gemarkeerde veilige oversteekplekken. 

 Extra budget vrij gemaakt om ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren te 
creëren, samen met jongeren. 

 Handhavende inzet op jongeren die overlast veroorzaken extra onder de 
aandacht gebracht. 

10. Sport 
Onze gemeente kent een breed aanbod van sporten. We vinden het belangrijk dat dit 
brede aanbod in stand blijft. De afgelopen jaren zijn sportclubs gesteund bij het 
opleiden van trainers. We blijven dit van toegevoegde waarde vinden en willen dit de 
komende jaren blijven ondersteunen. 
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Voor elke vereniging is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde bestuurders 
zijn. We willen het mogelijk maken om kennis te delen binnen het Baarnse 
verenigingsleven. De gemeente heeft hierin wat ons betreft een faciliterende en 
stimulerende rol. 

Om sportaccommodaties te onderhouden willen we multifunctioneel gebruik blijven 
toe staan. Daarbij kunnen feestavonden op kleine schaal worden toegestaan, 
sportkantines zijn wat ons betreft geen uitgaansgelegenheden. Sportverenigingen 
hebben wat ons betreft een voorbeeldfunctie wat betreft het gebruik en schenken van 
alcoholische dranken. 

Sporten is belangrijk om vitaal te blijven. We vinden het belangrijk dat initiatieven als 
het beweegprogramma GALM voor iedereen bereikbaar blijven de komende jaren. 

Wat willen we bereiken: 
 Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn; het declaratiefonds houden we in 

stand, zodat kinderen van ouders met een smalle beurs de sport van hun keuze 
kunnen beoefenen. 

 We stimuleren het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties; leegstand 
en het niet-gebruik (van bijvoorbeeld sportpark ter Eem) beperken we zoveel 
mogelijk. 

 We stimuleren samenwerking tussen de bestaande organisaties, opdat 
deskundigheid wordt gedeeld en overgedragen. 

 We behouden de subsidie voor opleidingen van jeugdtrainers en bestuurders. 
 We willen de succesvolle activiteiten GALM en Sociaal Vitaal behouden, zodat 

ouderen ook op hogere leeftijd blijven bewegen. 
 We willen samen met de sportverenigingen bewerkstelligen dat het parkeren 

tijdens sporttijden verbetert, door bijvoorbeeld parkeren bij de Trits of op de Drie 
Eiken te stimuleren. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 We hebben het college gevraagd om clubs te helpen bij het uitvoeren van een 
goed en verstandig alcoholbeleid. Wij geloven dat samen optrekken meer 
voordelen heeft dan clubs enkel beboeten voor overtredingen.  

 We hebben het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent gedrag) gratis 
gemaakt voor vrijwilligers, waar ook sportverenigingen van profiteren. 

11. Veilig verkeer 
Binnen onze gemeente zijn er nog een aantal knelpunten op het gebied van verkeer 
die we graag willen verbeteren. We willen op wegen waar te snel wordt gereden 
snelheid beperkende maatregelen opnemen. Ook willen we gevaarlijke wegen en 
kruisingen opnieuw inrichten, zodat deze weer veilig worden. 

We willen het gebruik van de fiets op verschillende manieren bevorderen. We willen 
meer fietsstallingen in het centrum, bij (her)inrichting maken we van straten 

fietsstraten waar mogelijk. 

Wat willen we bereiken: 
 De Amsterdamse Straatweg, tussen de Oranjeboom en de Escherrotonde, wordt 

ingericht als 50km weg. 
 Bij (her)inrichting van wegen maken we gebruik van een wegdek dat het 

geluidsniveau verlaagt. 



Samen werken aan vooruitgang 15  

 

 Mocht na de verbreding van de A1 het sluipverkeer door Baarn niet voldoende 
verminderen dan gaan we op zoek naar nieuwe maatregelen. We weren 
(doorgaand) vrachtverkeer binnen de bebouwde kom. 

 Wegen waar hard gereden wordt richten we zo in dat er snelheid beperkende 
maatregelen genomen worden om de snelheid omlaag te brengen. 

 Bij (her)inrichting van straten in woonwijken maken we fietsstraten, waar auto’s te 
gast zijn. 

 Bij de herinrichting van het centrum zorgen we voor voldoende 
fietsparkeerplaatsen. 

 De bebouwde kom van Baarn wordt, waar mogelijk, 30km gebied. 

Onze inzet de afgelopen jaren: 
 We hebben de verkeerssituaties rondom scholen verbeterd door ze zichtbaarder 

te maken, zodat duidelijk is dat er een school is (onder andere door de grote 
gekleurde potloden langs de wegen). 

 We hebben het college meermaals kritisch bevraagd over de maatregelen die zijn 
genomen rondom sluipverkeer en de overlast die sluipverkeer voor bewoners 
heeft. 

12. Cultuur 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur kent een grote 
verscheidenheid. Voor Baarn gaat het onder andere om de bibliotheek, het theater, 
muziekonderwijs, cultuureducatie, ateliers en kunst(tentoonstellingen). Wij vinden het 
belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. 

Het voortbestaan van RTV Baarn vinden wij van groot belang voor de nieuwsgaring 
en voor de binding in de gemeente. 

We stimuleren nieuwe ontwikkelingen en samenwerking tussen organisaties. In het 
bijzonder initiatieven die de betrokkenheid en belangstelling van jongeren bij cultuur 
versterken.  

Wat willen we bereiken: 
 We ondersteunen de verdere ontwikkeling van de plannen van de Speeldoos, de 

bibliotheek en de Volksuniversiteit voor gezamenlijke huisvesting en 
samenwerking, waarbij ook andere organisaties betrokken zijn.  

 We blijven RTV Baarn financieel steunen en steunen ook de verdere ontwikkeling 
van de regionale samenwerking van omroepen. 

 Samenwerking tussen culturele voorzieningen en onderwijs stimuleren we. 
 Cultureel Erfgoed behouden we voor volgende generaties.  

Onze inzet in de afgelopen jaren: 
 We steunden de plannen van de Speeldoos, de bibliotheek en de 

Volksuniversiteit om samenwerking te verkennen. 
 We hebben cultuur bereikbaar gehouden voor personen met een beperkt 

inkomen door het oprekken van de inkomensgrens van het declaratiefonds. 
 We hebben het tot stand brengen van beleid Cultureel Erfgoed gesteund. 

13. Veiligheid 
We willen dat iedereen zich binnen Baarn veilig voelt. Of het nu gaat om je veilig 
voelen in je woning en niet bang te hoeven zijn voor mogelijke inbrekers, of dat 
jongeren mogen hangen op een veilige ‘eigen plek’ in de wijk. 
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Wat willen we bereiken: 

 Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, 
dan word je op de hoogte gehouden van het verloop hiervan. 

 We gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere 
boetes voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen Baarn rottigheid wilt 
uithalen, word je herkend, gekend en aangesproken op je gedrag. 

 Overlast, intimidatie en criminaliteit van en door jongeren pakken we aan bij de 
bron. We spreken hun ouders aan op het gedrag van hun kinderen en begeleiden 
ze waar nodig. Ook op straat spreken we overlast gevende jongeren aan en 
stellen we ze verantwoordelijk voor de gevolgen van hun gedrag. Met de hulp van 
het onderwijs proberen we schooluitval te voorkomen, zodat de kans op overlast 
gevend gedrag afneemt. 

 We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een 
eerste verantwoordelijkheid. 

 We tolereren uitgaansoverlast door lawaai en geweld niet. Politie, Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA) en horeca treden hiertegen gezamenlijk op. 
 We sluiten aan bij landelijke of regionale campagnes, van bijvoorbeeld Politie, in 

het kader van veiligheid. 

Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 We hebben het college gevraagd om de belemmeringen bij het doen van een 
aangifte weg te nemen. 

 We hebben het college gevraagd om met de bewoners van de Professorenbuurt 
in gesprek te gaan over de overlast die ervaren wordt. 

14. Laaggeletterdheid  
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. 
Naar schatting gaat het in Baarn om 5 tot 8 % van de bevolkingiv. Deze mensen 
kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Het invullen van formulieren, 
het lezen van straatnaamborden, voorlezen voor kinderen, betalen met pin en 
dergelijke handelingen zijn voor deze mensen niet vanzelfsprekend. Dit belemmert 
hen bijvoorbeeld bij het vinden en behouden van werk en het opvoeden van hun 
kinderen.  

Laaggeletterdheid kan tot problemen leiden op het sociale vlak. We willen dat 
hulpverleners alert zijn op laaggeletterdheid en kunnen doorverwijzen. Ook kan het 
(doorgeleiden naar en) bijscholen van laaggeletterden deel uitmaken van een plan 
voor zorg of ondersteuning.  

De bibliotheek zien we als ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er een 
bijdrage geleverd wordt aan taalonderwijs en in het bijzonder de bestrijding van 
laaggeletterdheid. We zorgen voor de beschikbaarheid van diverse vormen van 
informatie en een open Wi-Fi-verbinding. 

Inwoners die laaggeletterd zijn zoeken we actief op. Reeds bestaande initiatieven en 
organisaties die zich inzetten om deze mensen bij te scholen ondersteunen we, 
bijvoorbeeld door vrijwilligers toegang te geven tot scholing en begeleiding. We 
sluiten aan bij landelijke voorlichtingscampagnes over laaggeletterdheid. Daarmee 
zorgen we voor begrip en alertheid onder inwoners en organisaties en verlagen de 
drempel voor analfabete en laaggeletterde inwoners om zich aan te melden voor 
ondersteuning. 
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Wat willen we bereiken: 

 We ondersteunen de mensen in Baarn die laaggeletterd zijn, om te zorgen dat ze 
mee kunnen doen in de samenleving. 

 Laaggeletterdheid van inwoners is bij zorg- en hulpverleners bekend en zij zijn in 
staat om te signaleren en ondersteuning te bieden. 

 De gemeente communiceert begrijpelijk en houdt rekening met laaggeletterden. 
 De bibliotheek en (vrijwilligers)organisaties ondersteunen we zodat zij 

gezamenlijk in staat zijn laaggeletterde inwoners te vinden en scholing te bieden. 

Onze inzet in de afgelopen jaren 
 We hebben de aanpak laaggeletterdheid in Baarn gesteund. 

15. Werk en inkomen 
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. 
Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan 
de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te 

bouwen en hun talenten te ontwikkelen.  

Mensen die door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol 
behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de 
arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor 
sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. 

Flexibilisering zorgt er voor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke 
contracten en er steeds meer (soms gedwongen) ZZP-ers zijn. Goed werk en 
fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Ook voor deze groepen zorgen 
we voor voldoende zekerheid en kwaliteit van het werk. Payroll of andere vormen van 
schijnconstructies passen wij niet toe in onze gemeente. Ook maken we afspraken 
met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties. Dit geldt ook voor zaken als het 
toepassen van CAO’s en van de Wet Arbeid Vreemdelingen.  

Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in 
aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.  

Wat willen we bereiken: 
 We gebruiken onze inkoopkracht als overheid om banen voor mensen in een 

uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat doen we onder meer door 
‘social return on investment’ op te nemen als voorwaarde bij aanbesteding. 

 Het re-integratiebudget zetten we vooral in voor de meest kwetsbare groepen, 
zoals mensen met een beperking of statushouders. Als we hen niet intensief 
ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen. 

 Beschut werk behouden we voor mensen die anders geen kans hebben op een 
betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.  

 We verlagen voor mensen met een onregelmatig inkomen (ZZP-ers) de drempel 
om vanuit de bijstand te verdienen. 

 Bij aanbesteding kiezen we niet per se voor de goedkoopste aanbieder, maar voor 
diegene die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit levert (geen 0-uren 
contracten of payrolling).  

 De beloning van bestuurders past binnen de Wet Normering Topinkomens (de 
Balkenendenorm). Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij 
gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen, aanbesteding en subsidiëring. 
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Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 Door eisen aan de inkomens van bestuurders en managers in zorgorganisaties bij 
aanbesteding gaat geld voor de zorg naar de zorg en niet naar buitensporige 
inkomens. 

 Kandidaten voor herontwikkeling van Paleis Soestdijk hebben we de aanbeveling 
mee gegeven om leer-/werkplekken voor personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt onderdeel te maken van het plan. Deze suggestie is in vrijwel alle 
plannen overgenomen, ook in het plan van de geselecteerde ontwikkelaar. 

16. Gemeentebestuur en -organisatie 
De gemeente is er voor haar inwoners. De vragen van onze inwoners staan centraal. 
Daarbij moet de gemeente inwoners helpen om op een snelle, duidelijke en 
begrijpelijke manier antwoord te krijgen op hun vraag.  

De gemeente communiceert op een begrijpelijke manier met haar inwoners en op 
een manier die past bij de inwoner. Dit kan per brief, email of sociale media zijn. Elke 
vraag van een inwoner verdient een antwoord, op welke manier deze ook gesteld 
wordt. 

We vinden het belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben over de doorlooptijd van 
vragen, aanvragen (van bijvoorbeeld vergunningen) en klachten. Inwoners moeten 
binnen een week duidelijkheid hebben over de termijn waarop hun vraag/verzoek 
beantwoord kan worden. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de voortgang 
van hun aangevraagde vergunning, daarbij is het duidelijk bij wie op een bepaald 
moment de aanvraag in behandeling is. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
Indien een inwoner het gevoel heeft dat zijn klacht niet serieus genomen wordt, dan 
kan zij/hij naar de nationale ombudsman stappen. 

De gemeentelijke organisatie moet een prettige en uitdagende organisatie zijn om te 
werken. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat 
ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij moet de gemeente 
Baarn realistisch zijn in het feit dat medewerkers soms sneller doorgroeien dan er 
doorgroei kansen in de organisatie zijn. Hier ligt een kans voor Baarn als 
‘opleidingsorganisatie’. 

Wat willen we bereiken: 
 De gemeente communiceert op begrijpelijke wijze met inwoners. 
 De gemeente onderzoekt regelmatig hoe haar communicatie wordt ervaren en 

verbetert waar nodig. 
 Inwoners worden geïnformeerd als hun vraag of verzoek niet tijdig beantwoord 

kan worden. 
 Als inwoners vragen om een persoonlijk gesprek komen ambtenaren daaraan 

tegemoet. 
 Afspraken met burgers worden altijd in goed overleg en zo nodig buiten 

kantoortijden gemaakt. 
 De gemeente is telefonisch, fysiek, per email en via de sociale media bereikbaar 

en reageert altijd. 
 De gemeente is een goede werkgever waar medewerkers de vrijheid krijgen om 

zichzelf te ontwikkelen op hun vakgebied. 
 We voegen in de komende periode twee beschutte werkplekken toe in de 

gemeentelijke organisatie of bij verbonden partijen/gemeenschappelijke 
regelingen (dienst van een aantal gemeenten gezamenlijk). 
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 We werken regionaal samen voor zover het de inwoners van Baarn ten goede 
komt. 

 Bij de afweging van een ambtelijke fusie staat de toekomstigbestendigheid en 
bereikbaarheid van de lokale dienstverlening aan onze inwoners voorop.  

Onze inzet in de afgelopen jaren: 

 We hebben de organisatiewijziging gesteund, deze moet bijdrage aan een 
verbetering van de gemeentelijke organisatie. 

 We hebben de motie ‘Klare Taal’ gesteund, deze moet het taalgebruik van de 
gemeentelijke organisatie vereenvoudigen. 

 

17. Slotwoord 
In dit verkiezingsprogramma las u over onze vijf speerpunten, die de komende vier 
jaar onze bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast vond u onze standpunten en 

doelen op elf andere thema’s. Samen weerspiegelen ze onze toekomstvisie op 
Baarn: een gezonde, groene, veilige en welvarende plaats voor alle inwoners.  

De doelen die we hebben voor Baarn zijn uiteenlopend: ze variëren van 
armoedebestrijding onder kinderen tot het duurzaam bouwen van nieuwe woningen, 
en van het helpen van inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven tot het 
stimuleren van Baarnse cultuur en evenementen. Ondanks deze diversiteit in onze 
ambities is er een samenhang: ze zijn zonder uitzondering sociaal en 
toekomstbestendig. We sluiten niemand uit, komen op voor kwetsbare inwoners en 
kijken vooruit om moeilijkheden die zich in de toekomst kunnen voordoen, te 
voorkomen. Dat doen we op het gebied van gezondheid, welzijn, klimaat, 
inkomenszekerheid, wonen en werken. Onze doelen zijn ambitieus en we zullen de 
komende vier jaar onze uiterste best doen om ze te behalen. Want wij maken ons 
hard voor verbetering van het dagelijks leven van álle inwoners van Baarn. Wij 
werken samen aan vooruitgang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 2015 https://bureau.regioamersfoort.nl/wp-
content/uploads/2016/02/Woningmarktmonitor-Regio-Amersfoort-2015.pdf 
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ii Bron CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2007/16/in-2050-meer-en-kleinere-huishoudens 
iii http://www.vnverdragwaarmaken.nl/ 
iv Bron: Spreiding van geletterdheid in Nederland, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
i.o.v. de Stichting Lezen en Schrijven, mei 2016. 


