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De overgang naar de herfst is merkbaar, warme kleurschakeringen ontstaan zichtbaar in de
natuur, de boten worden uit het water gehaald en stamppotten staan weer op het menu,
vertrouwd zoals het zich elk najaar voordoet. Echter het zijn ook roerige tijden waarin we ons
met elkaar bevinden, dit maakt de toekomst mistig en onoverzichtelijker, meer dan het leven zelf
kan zijn. Zorgen over de energieprijzen nu de koude periode eraan komt, de oorlog in de
Oekraïne, de klimaatveranderingen, de inflatie met daarbij de afnemende koopkracht, de
coronavirus-besmettingen die weer toenemen of zorgen omdat men zich nog steeds niet naar
wens kan bewegen op de woningmarkt, heersen ook hier in Wijdemeren. Dan is meer dan ooit
een goede communicatie en dienstverlening onontbeerlijk, en openheid van zaken een must.
De gemeentelijke organisatie, het dagelijks bestuur en de politiek horen a priori een heldere
visie naar een zo rooskleurig mogelijke toekomst te hebben. Daarbij is problemen actief het
hoofd bieden, ze verdwijnen immers nooit vanzelf, en beslissingen op tijd durven nemen een
must!
Een wethouder is vroegtijdig om persoonlijke redenen vertrokken, omdat de berg voor hem te
hoog is, het ambt vergde te veel. Je kunt er van alles van vinden, maar zelf gezond blijven is het
belangrijkste, pas dan kun je zorgen voor anderen.
DorpsBelangen heeft om een extra raadsvergadering verzocht naar aanleiding van de
wethoudersbrief van 22 september. In deze brief werd de raad op de hoogte gebracht van het
feit dat de organisatorische- en financiële situatie van de gemeente ervoor zou zorgen dat er
geen sluitende (meerjaren-)begroting zou kunnen worden vastgesteld in november. De
organisatie kan de benodigde informatie en cijfers niet op tijd aanleveren voor de deadline,
gesteld door de toezichthouder (de Provincie), van 15 november. Op maandag 3 oktober was
dan het gevraagde interpellatiedebat (extra raadsvergadering) over de begroting 2023. Onze
fractievoorzitter hierover;
“Een wethouder die afwacht totdat de provincie ingrijpt, die het
maken van een begroting geen prioriteit meer vindt en die niet
daadkrachtig optreedt om de chaos te bezweren. Maandag jl.
was een avond vol drama. Financieel zitten we in zwaar weer,
maar dat was niet eens het nieuws. Het ontbreken van actie
vanuit het college is nog veel dramatischer. Natuurlijk wil
DorpsBelangen constructief meedenken over oplossingen en
de uitweg uit deze malaise.
Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben.
Talloze keren hebben we gevraagd om de cijfers waarop het
college allerlei uitspraken in woord en op schrift baseert. Maar
die krijgen we NIET! Het college heeft de PLICHT om de raad te informeren zeker als daar
nadrukkelijk om wordt gevraagd. Een politieke doodzonde. Een ‘Motie van wantrouwen’ vinden
we nu niet op zijn plaats. Het drama is al groot genoeg.
We blijven aandringen op openheid van zaken, op een duidelijke communicatie naar de raad en
dus de inwoners. Dat dat niet gebeurt, is niet alleen een belediging maar geeft aan er een groot
verschil zit tussen wat er voor de verkiezingen wordt gezegd en ná de verkiezingen wordt
gepraktiseerd. We hebben het voorspeld, maar dat het zo schaamteloos zou zijn. Nee dat niet.”
Jan-Jaap de Kloet
De planning voor de behandeling van de begroting ziet er als volgt uit:
- 22 november Beeldvormende sessie Begroting
- 8 december Begrotingscommissie
- 14 december Begrotingsraad (vanaf 15.00 uur)
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Update aanvraag ANBI-status
ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
In de afgelopen periode hebben wij u gemeld dat wij de ANBIstatus gingen aanvragen en dat hebben wij zo in gang gezet.
Goedkeuring tijdens de ledenraad gevraagd. Het
Huishoudelijk Reglement aangepast, want er moet vermeld
worden dat het vermogen van de kiesvereniging, bij opheffing,
gaat naar een andere ANBI. De website aangepast met alle documenten die bij de aanvraag
horen. Een hele dikke enveloppe opgestuurd naar de belasting met alle formulieren en
documenten.
We hebben een vooronderzoek van de belasting gehad en alles is goedgekeurd en doorgeleid
naar de ambtenaar voor de definitieve goedkeuring.
We kregen van de betreffende ambtenaar terug dat de statuten aangepast dienden te worden
en niet het huishoudelijk reglement. Deze aanpassing moeten we dan bij de notaris laten
passeren.
Dit laatste hebben we uitgebreid besproken in het bestuur. We hebben/hadden de intentie om
ANBI te worden, maar we hebben besloten om het niet te doen. Dit omdat de kosten van die
ene regel toevoegen in de statuten minstens €500 zijn. We hebben niet de verwachting dat we
dit bedrag terug kunnen verdienen of dat de donateurs/leden daar zoveel baat bij hebben dat
het loont.
Het intrekken van de ANB-status aanvraag is niet van harte genomen door het bestuur en als er
bijvoorbeeld een donateur zich aanmeld die de aanvraagkosten of een groot deel voor zijn
rekening neemt, dan gaan we de ANBI-status onverwijld weer aanvragen, al het voorwerk is
inmiddels al gedaan toch?
Het voordeel van de ANBI-status is dat periodieke giften mogen worden afgetrokken. Voor het
aftrekken van deze giften gelden geen drempel en geen maximum. Het hele bedrag is dus
aftrekbaar.
Commissie Ruimte & Economie woensdag 12 oktober
Een vijftal bespreekstukken staan er op de agenda en wij hebben vragen ingediend voor het
Vragenhalfuur (samen met twee andere fracties) aangaande de lopende aanvragen POV-zaken
(Provinciale Omgevingsverordening). Ons behandelverzoek betreft de brief van het COC,
doorgeschoven vanuit de vorige commissievergadering, staat ook op de agenda. Hierin zal
Maire het gesprek aangaan met de andere fracties en de portefeuillehouder over het beleid en
gewenste toekomstperspectief van de LHBTIQ+ gemeenschap in Wijdemeren.
Bespreekpunten:
Verklaring van geen bedenkingen parkeerplaatsen Fort Spion
Weigering Verklaring van geen bedenkingen Nederhorst den Berg
Weigering Verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg
Behandelverzoek DorpsBelangen; Brief COC
Behandelverzoek DLP over Opkoopbescherming
De vragen POV-zaken
POV staat voor Provinciale Omgeving Verordening
Er is een extra POV-commissie- en raadsvergadering nodig,
omdat niet alle POV-zaken voor de oktobercyclus
geagendeerd zijn, te weten op 8 november commissie POVzaken en 15 november de raadsvergadering POV-zaken. De
raad moet namelijk vóór 16 november 2022 een besluit over
deze POV-zaken hebben genomen. Dat is wel heel erg op het
nippertje vinden wij. Op dit moment zouden er twee tot vijf
POV-zaken voor deze commissie- en raadsvergadering in aanmerking komen. Maar heeft de
gemeente dan alles naar behoren afgehandeld?
De fracties van DorpsBelangen, VVD en CDA hebben daarom de volgende vragen aan de
portefeuillehouder:
1.

Worden alle POV-zaken op tijd in termijn behandeld?
a. Zo nee, wat is de reden voor de vertragingen?
b. Wat zijn de consequenties voor de aanvragers van deze POV-zaken?

2.

Zijn er meer dan vijf lopende POV-zaken?
a. Zo ja, welke zijn dit?
b.Waarom komen deze POV-zaken niet (meer) in aanmerking voor behandeling?

3. De aanvragers moeten grote investeringen doen om dit traject te doorlopen. Er gaat veel
tijd en geld mee gepaard. En de werkwijze van de gemeente kost de aanvragers veel energie
cq slapeloze nachten. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan?
a.Wordt er op enige wijze tegemoet gekomen?
4. Kan de portefeuillehouder zeggen hoe en in welke frequentie er met de aanvragers over
hun aanvragen gecommuniceerd is?
a.Zijn alle aanvragers op de hoogte van de status van hun aanvraag?

DorpsBelangen diner 11 november
We trachten weer op 11 novemberr het gezellige
DorpsBelangen diner te plannen, en wij verheugen ons (weer)
op je komst! Want het is niet alleen heel fijn om met elkaar
een hapje te eten en een uitgebreider gesprek te kunnen
hebben, het verstevigt ons als DorpsBelangers. Uiteraard is je
partner ook meer dan welkom. Bij het vorige diner bij Geesje
in Kortenhoef zaten we nog heerlijk op het terras, keken we terug op de verkiezingen en was
het eten een absoluut genot. Het is belangrijk om naast serieuze zaken een moment van
ontspanning te hebben, daarom kijken wij er graag naar uit.
Noteer maar vast in uw agenda 11 november DorpBelangen diner.
Ledenvergadering
25 oktober om 20.00 uur in De Drie Dorpen
Op dinsdag 25 oktober is de volgende DorpsBelangen
ledenvergadering. De raadsvergadering van donderdag 27
oktober staat in ieder geval op de agenda en we bespreken
de actualiteiten. De koffie staat klaar!

Bent u verhinderd en wilt u graag op een ander moment met fractie en/of bestuur van
gedachten wisselen of iets bespreken, mail dan naar info@dorpsbelangen.nu

Tot ziens en blijf gezond

Volg DorpsBelangen ook op social media

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@dorpsbelangen.nu toe aan uw adresboek.

