JAARVERSLAG 2019
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Ten geleide
Muiden is in beweging. Er verandert in korte tijd veel in en rondom Muiden, onder meer door de nieuwbouw op het terrein van de Krijgsman. Het aantal
bewoners van Muiden groeit snel en dit vraagt om hele nieuwe interventies. De sociale cohesie vormt een uitdaging. Hoe gaat de nieuwe wijk betrokken raken
bij de oude historische stad? En wat te denken van de ontwikkelingen op het Schoutenterrein, de Bredius gronden, rondom Verder met de Vesting, het gemeentelijke mobiliteitsplan, de Omgevingsvisie, Kustlijnvisie, Havenvisie, Binnenhaven, Naarden Buiten de Vesting, renovatie gemeentehuis Mariahoeve,
renovatie van openbare ruimte Mariahoeve en de plannen voor de andere wijken, de bedreigingen van buitenaf, vliegverkeer, geluidsoverlast, CO2, Oeververbinding Almere Amsterdam,
Diemerscheg enz. enz.
Onze wijkcoördinator Lysette Lubbers is vertrokken naar een andere gemeente, wat wij zeer betreuren omdat de samenwerking goed verliep. Een nieuwe
wijkcoördinator, Corrie Wiegmans, is enthousiast aan het werk gegaan maar is nu voorlopig uitgeschakeld vanwege ziekte. Als tijdelijke vervangster is Annemarie van Embden nu betrokken bij de stadsraad. Ook is er vanuit de gemeente een gebiedsmanager voor Muiden aangesteld, Hans Mieras, omdat er zoveel
veranderd in onze stad.
Wat is er in het afgelopen jaar gedaan door het bestuur van de stadsraad? Er is veel tijd besteed aan het overleg met bestuurders, college, raad, ambtenaren,
organisaties, inwoners, ambtenaren. Ook gaat er veel tijd zitten in het lezen van stukken, schrijven, adviseren, bijwonen van informatiebijeenkomsten, politieke avonden, evenementen noem maar op. Overal waar we zichtbaar moesten zijn waren we aanwezig. Waar we informatie konden halen of geven, hoe klein
ook, hebben we ons gezicht laten zien en ons oor te luister gelegd.
Hebben we wat bereikt? Als we kijken naar de uitgezette enquête in Mariahoeve, de schouw, de politieke avonden, inspraakmomenten, dan hebben we niet
altijd zichtbaar iets bereikt. Als we kijken naar de ondersteuning bij de petitie van de Groote Zeesluis, dan zeker wel. De wijkschouw heeft helaas niet veel
opgeleverd. Er is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld wat bereikt is, maar door onze aanwezigheid en het laten horen van de mening van de inwoners zijn
wij als stadsraad wel een partij geworden die serieus betrokken wordt. We hebben een organisatie neergezet waarop verder gebouwd kan worden. Dit vraagt
onderhoud en voortdurende aanpassing. Die inzet wordt voornamelijk gedaan door vrijwilligers en dat is tegelijkertijd de achilleshiel. Daarom werken wij
eraan om meer mensen te betrekken bij de organisatie en daarmee de stadsraad minder kwetsbaar te maken.
Kortom er is veel in beweging in Muiden. De kennis en kunde en energie van de leden is van harte welkom. Samen komen we verder en daar zijn wij u dankbaar voor. En ook wil ik mijn dank uitspreken voor de inzet van de actieve leden in het bestuur.
Namens het bestuur Stadsraad Muiden
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1.

Verslag van het bestuur

In het verslag van het bestuur lichten we kort toe wat onze doelstellingen zijn en hoe we de stadsraad Muiden sinds de oprichting in 2017 hebben
georganiseerd, wat we de afgelopen periode hebben gedaan en leggen we verantwoording af over de financiële huishouding van de vereniging.

1.1

Het bestuur van de vereniging Stadsraad Muiden

Functie

Naam bestuurslid

Jaar van aantreden

ALV 2021

Voorzitter

Hans van der Steen

2018

Herkiesbaar

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Peter de Boer

2018

Herkiesbaar

Bestuurslid

Marcelle Visée

2018

Herkiesbaar

Bestuurslid

Hein van der Gun

2018

Herkiesbaar

Adviseur

Ilse Schröder

2018

De vereniging Stadsraad Muiden wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van drie of meer personen die
lid zijn van de vereniging. De namen van de bestuursleden staan vermeld in bovenstaande tabel.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur en zijn tevens de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging.
Bestuursleden worden voor een periode van drie aaneengesloten jaren benoemd. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd dus ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.
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1.2.

Welke activiteiten heeft de stadsraad afgelopen periode uitgevoerd?

Naast het opbouwen van de samenwerking met de gemeente, heeft de stadsraad het afgelopen jaar ook hard gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid onder de inwoners van Muiden. Er is gebruik gemaakt van communicatiekanalen zoals Facebook, de eigen website, posters
en mail. Tijdens de Muider-markten is het bestuur in gesprek gegaan met individuele inwoners om de rol en activiteiten van de stadsraad toe te lichten.
In 2019 is de stadsraad op een aantal terreinen (zeer) actief geweest, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd:
•
•
•

Groote Zeesluis en de voorgenomen automatisering en bediening op afstand.
Voorgenomen plaatsing van ondergrondse afvalcontainers GAD.
De herinrichting van de schootsvelden.

•
•
•
•
•

De plannen voor een binnenhaven in Muiden.
Het uitbrengen van een 3-tal Nieuwsbrieven naar alle leden van de Stadsraad.
Het organiseren van de 1e wijkschouw Muiden.
De organisatie, samen met het COF en lokale ondernemers van een nieuwjaarsborrel op de Groote Zeesluis
De organisatie van de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, waarbij de vrijwilligersprijs “De Muider Roemer” door de Burgemeester en wijk wethouder werd uitgereikt aan “Crescendo”
Geparticipeerd in diverse werkgroepen samengesteld door de gemeente, mobiliteit, omgevingsvisie, kustlijnvisie, binnenhaven, buitenhaven, ontwikkelingen
Westbatterij, Bredius, Welzijn, community centre

•
•
•
•
•

Betrokken bij overleg ontwikkeling van Schoutenwerf met projectontwikkelaar en bewoners
Betrokken bij overleg met de stakeholders voor de binnenhaven
Betrokken bij overleg over uitbreiding van het jeugdzeilen en de aanpassingen van de accomodaties bij de KNZRV
Betrokken bij het opstellen van zienswijzes over Groote Zeesluis, Gemeentehuis “Het Anker”, verkeersbesluit Mariahoeve, Hackelaar.

•
•
•
•

Regelmatige deelname aan overleg met de voorzitters van andere wijkraden en buurtplatforms
Betrokken bij overleg over inrichting en onderhoud van Singelgracht
Betrokken bij overleg over Naarden Buiten de Vesting
De informatie opgehaald tijdens de stadskompas bijeenkomsten die de stadsraad in 2018 en 2019 heeft georganiseerd is uitgewerkt in het document ‘Stadskompas Muiden 1.0’. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart 2020 zal dit document gepresenteerd worden aan de leden. Voorafgaand aan de
gemeenteraadsvergadering op 1 april zal dit document worden aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden van Gooise Meren.
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1.3

Hoe is de stadsraad georganiseerd?

De stadsraad is onderverdeeld in verschillende werkgroepen die onder eigen verantwoordelijkheid opereren maar wel nauw samenwerken met het
dagelijks bestuur van de stadsraad. De stadsraad werkt verder samen met de (enige formele) wijkraad in Muiden: wijkraad Mariahoeve. In de overige
wijken heeft de stadsraad wijk-contactpersonen.
Lid worden van de vereniging Stadsraad Muiden is niet noodzakelijk om als inwoner te kunnen participeren, maar biedt wel de mogelijkheid om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur en de door de stadsraad te ondernemen activiteiten. Naast het goedkeuren van
het jaarlijkse activiteitenplan en de jaarrekening, benoemen de leden van de stadsraad tijdens de algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden.
De volgende werkgroepen en adviseurs staan het bestuur met raad en daad bij:

Onderwerpen

Namen

Strategie, Omgevingsvisie, Burgerparticipatie

Ilse Schröder,

Havens en water

Maarten Ingenhousz, Leon Rutten,Cor van de Peppel, Erik Jan Hopstaken, Ad van der Vliet, Hannelèn van Wetten, René Bruijstens,
Remko Barementloo,

Cultureel erfgoed, Groote Zeesluis

Roel Bakker, Sheila Bouwman en Ilse Schröder

Gezonde en groene leefomgeving

Michiel Koekoek, Antje van Slooten, Monique Versantvoort

Mobiliteit, GAD

Harm Hasenaar, Ilse Schrôder, Henk Groenewegen, ondernemersraad

Binnenhaven

Sander Sterk, Remko, Barmentloo, Jaap Wesdorp, Fort H, MPM

Sloepenroute, Naarden Buiten de Vesting

Pieter van Buytenen, Hay Winters, Joost Godee, Bas Holzhaus

Alle onderwerpen die wijkgerichte activiteiten voor:
Mariahoeve

Cor Rijnbeek, Karel Wiegert, Marja Hooijer, Wim Gerritsen, Hein van der Gun, Hans van der Steen

Krijgsman

Floris Regouin, Erwin Nelissen

Noord West

Ada Gieling

Centrum

Ilse Schröder, Marcelle Visée, Peter de Boer, Eveline Marcus,Ton Schatteleijn

Pagina 6

Zuid West en Singelgracht

Cor van de Peppel

revitaliseren van het stadshart

Jaap Koster, Cor van de Peppel

Haceklaar, Mac Donalds en La Place

Albert Adams, Hans Bruns, E. Scholten

Energie transitie

Cor van de Peppel, Miel Jansen

Onderenemers en horeca Muiden

Peter Stricker, Ben Boogaard, Daniel, Ruurd Kleuver, Gijs

Bruine vloot, Zeil vloot Muiden

Leon Rutten, Leon Oostenbroek

Historische kring

Guus Kroon, Ayla Blum, Karel Wiegert

Welzijn

Nicolette van Duijn,

Klankbordgroep Schiphol

Michiel Koekoek
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2.

Hoe verder: activiteiten voor het komende jaar

Zie hiervoor het ambitiedocument Stadskompas 1.0.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 12 maart 2020 zal dit document worden gepresenteerd aan de leden. Daarna zal het document “Stadskompas 1.0” een speciale bijeenkomst worden overhandigd aan het college van B&W en de raadsleden van de gemeente Gooise Meren.
Graag geven wij u hieronder een samenvatting van de in het document opgenomen ambities, met betrekking tot een aantal belangrijke onderwerpen
binnen de stad Muiden, die samen met de inwoners tot stand zijn gekomen. De “Stadskompas Muiden 1.0” geeft de stand van zaken weer in het
begin van 2020. Op basis van nieuwe kompasbijeenkomsten en nieuwe inzichten zullen we als Stadsraad het “Stadskompas Muiden 1.0” continu
aanvullen en aanpassen.
Ambities in hoofdlijnen
1.

Sport en Recreatie; a. Ruimte voor sport en Recreatie; b. Buitensport en recreatie; c. Recreatie.

2.

Mobiliteit; a. Openbaar vervoer; b. Doorstroming; c. Parkeren.

3.

Milieu; a. Afval; b. Geluid; c. Luchtverontreiniging.

4.

Muiden als stadscommunity; a. Ontmoetingsruimte(n); b. Winkel- en horecavoorzieningen; c. Woon- en verblijfsklimaat.

5.

Bouwen en wonen; a.Stadskarakter; b. Wonen voor specifieke doelgroepen; c. Bescherming stadsaanzicht.

6.

Havens en water; a. Binnenhaven; b. Groote Zeesluis; c. Havenbeheer.

7.

Buitengebied en groenvoorzieningen; a. Kust; b. Vestingwallen; c. Groenvoorziening en schootsvelden en de polders.

8.

Cultuur en toerisme; a. Cultuur en toerisme; b. Kunst en cultuur als basis.

9.

Veiligheid en handhaving; a. Verlichting; b. Sociale veiligheid; c. Handhaving.

10. Inrichting openbare ruimte; a. Toegankelijkheid; b. Straatbeeld; c. Borden en verwijzing.
11. Interactie gemeente burgers en Stadsraad; a. Burgergerichtheid; b. Participatie.
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3.

Financieel verslag

In dit jaarverslag over 2019 wordt door het bestuur van de vereniging Stadsraad Muiden tevens verantwoording afgelegd over de financiële huishouding
in het verenigingsjaar 2018. Nu de laatste algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2018, heeft het bestuur van de vereniging
besloten om de ledenvergadering van 2019 vooruit te schuiven naar 12 maart 2020 zodat de timing van de jaarlijkse ledenvergaderingen weer in pas
loopt met de in de statuten voorgeschreven termijn. De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het in 2019 afwijken van de
statutaire verplichting om jaarlijks een ledenvergadering te organiseren en met de overschrijding van de in de statuten voorgeschreven termijn voor het
aanbieden van de jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019 zijn opgesteld door de penningmeester en ondertekend door alle bestuursleden. De door de algemene
ledenvergadering op 9 oktober 2018 benoemde kascommissie, bestaande uit de leden Louk Gotjé en Ben Boogaard, heeft de jaarrekening 2018 en de
jaarrekening 2019 gecontroleerd en is tot het oordeel gekomen dat deze een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële
staat van de vereniging. De kascommissie geeft de volgende adviezen:
• De jaarrekening en de verantwoording over 2018 goed te keuren.
• De jaarrekening en de verantwoording over 2019 goed te keuren.
• Het voltallige bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in de verenigingsjaren 2018 en 2019.

Toelichting en grondslagen activa & passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. De afschrijving op de inventaris is lineair en
gebaseerd op een termijn van vijf jaar zonder restwaarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.
De algemene reserve wordt aangewend voor het opvangen van financiële tegenvallers en is vrij in te zetten voor algemene doeleinden. Bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangemerkt. De bestemmingsreserve Ledengeld is
bestemd voor de contributie van leden minus de kosten.

Toelichting en grondslagen resultaatbepaling
Het overzicht van de baten en lasten bevat per post de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar. De baten en lasten worden verantwoord in
het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
De algemene vergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast. Bij de vergadering op 9 oktober 2018 is de ledencontributie voor de eerste
maal vastgesteld op €0 per lid. Als onderdeel van de afspraken die de vereniging heeft gemaakt met de gemeente Gooise Meren, wordt jaarlijks door
de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld bestaande uit een vast budget en een wijkbudget gerelateerd aan het inwonertal van Muiden.
Aan de algemene ledenvergadering, te houden op 12 maart 2020, wordt door het bestuur van de vereniging voorgesteld om de saldi van de baten
en lasten over de boekjaren 2018 en 2019 van respectievelijk €2.909 en -€2.404 (per saldo €505) ten gunste van de algemene reserve te brengen.
Het saldo is overeenkomstig dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.
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3.1.

Jaarrekening 2018

Balans

Staat van baten en lasten

Pagina 10

3.2.

Jaarrekening 2019

Balans

Staat van baten en lasten
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4.

Begroting 2020

Dit hoofdstuk bevat de begroting voor het huidige boekjaar 2020. Aan de gemeente Gooise Meren legt de stadsraad jaarlijks verantwoording af over de
besteding van de toegekende jaar- en wijkbudgetten. Dat doen we zoveel mogelijk aan de hand van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekening. Maar ook laten we met behulp van de begroting zien waar het volledige budget aan besteed wordt.
Uitgangspunt voor de begrote uitgaven in 2020 zijn de gerealiseerde lasten in boekjaar 2019. Voor de begrote inkomsten is aangesloten bij de
hoogte van het door de gemeente in 2018 toegekende jaarbudget en wijkbudget. Daarbij is geen rekening gehouden met een mogelijke wijziging van
de door de gemeente beschikbaar te stellen middelen. Er zijn geen ledencontributies, donateursbijdragen en/of sponsorgelden begroot, gelijk met de
aanpak van het bestuur in de voorgaande verenigingsjaren. Het is aan de algemene leden vergadering om jaarlijks de hoogte van de contributie vast
te stellen.
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