
Alleen al sociaal domein, met WMO
en Jeugdzorg, blijkt flink duurder
dan begroot. Zoals overal in het land
is het veruit de grootste kostenpost
voor de gemeente. In een jaar tijd
blijken de kosten van 17,8 naar 20,5
mln. gestegen (plus 2,7 mln.), een
miljoen meer dan gedacht.

Ook was er in 2019 een tegenvaller
voor de pensioenen van de (ex-)wet-
houders van ruim vier ton, wat net

als de tegenvaller voor de Porselein-
haven al eerder bekend was gemaakt
in de media en aan de gemeente-
raad. Ook helpt niet mee dat de ver-
wachte opbrengst van grond van de
gemeente vorig jaar niet rond
kwam, dus nog op zich laat wach-
ten. Dat maakt dat de tegenvaller
nog groter uitvalt dan gedacht.

Ingrijpen
Bij de laatste twee gaat het om te-
genvallers die niet structureel zijn.
Maar er zijn ook uitgaven die elk
jaar dreigen terug te komen zoals
die aan WMO en Jeugdzorg. Het
noopt de gemeente Wijdemeren - en
heel veel andere gemeenten in het
land - tot ingrijpen en verzetten van
bakens, alleen is nog niet duidelijk
hoe dat zal moeten. ,,Lastige keuzes
bij het opstellen van de begroting

2021zitten eraan te komen, zodat
Wijdemeren financieel gezond kan
blijven”, aldus wethouder Jan Klink,
die erop wijst dat op een totale be-
groting van 50 miljoen het om aan-
zienlijke percentages gaat.

De gemeente vangt de huidige te-
korten op met bijna twee miljoen
uit de algemene reserve en 4,5 ton
uit de spaarpot voor sociaal domein.
In totaal neemt de algemene reserve
onder de streep met een derde af,
van ongeveer 7,5 naar zo’n 5 miljoen
euro. De gemeente wijst erop dat dit
conform de voorschriften van het
rijk nog ruim boven het vereiste mi-
nimum zit. Het college meldt verder
dat veel plannen voor 2019 goed op
gang zijn gekomen: het dorpenbe-
leid, professionaliseren en digitali-
seren van de organisatie en pu-
blieksvriendelijker worden. 

Wijdemeren komt 2,5 mln. tekort in 2019, oorzaak: WMO, Jeugdzorg en Porseleinhaven 

Fikse dreun Wijdemeren,
2,5 mln. tekort over 2019
Hans van Keken

Wijdemeren ■ Bouwproject de
Porseleinhaven (zoals bekend een
tegenvaller van 1 mln.) en de almaar
oplopende uitgaven sociaal domein
blijken molenstenen voor de ge-
meente Wijdemeren. Het zijn de be-
langrijkste oorzaken voor een tekort
van liefst 2,5 mln. over 2019.

Er is Harder veel aan gelegen om
de precieze verblijfplaats van het
vogelpaar te weten te komen. De
natuurkenner en vogelliefhebber
maakte onlangs wereldkundig dat
er een broedpaar met twee jongen
is gesignaleerd in natuurgebied
Anna’s Hoeve. Sinds 7 mei zijn ze
niet meer gezien. 

Het feit dat het grote gele kwik-
staartgezin er zit, is al bijzonder.
Maar het wordt interessanter als
het paar zich definitief vestigt in
Anna’s Hoeve. Dat betekent dat ze
er gaan broeden, in dit geval zou
het een tweede broedsel zijn.

Verrassende ontdekking
Eind april werd Harder getipt dat
er in het natuurgebied grote gele
kwikstaarten waren gezien. GGK’s
- zoals de Hilversummer ze kort-
weg aanduidt - zijn zeldzaam. ,,De
zeer verrassende ontdekking werd
gedaan door Mieke Pieren-Olij-
hoek. ,,Zij zag op 30 april langs de
oevers van een van de vijvers vier
grote gele kwikstaarten.” ,,De
grote gele kwikstaart is een nieuwe
broedvogelsoort in deze regio en
pas de derde in Noord-Holland”,
aldus Harder. ,,Na bijna 20 jaar
weer in Noord-Holland te zien.”

Op 1 mei toog Harder zelf in alle
vroegte naar Anna’s Hoeve, en
noteerde: ‘08.15 uur. De GGK’s zijn
alle vier nog aanwezig. Afwisselend
op de zuidelijke of noordelijke
oever van het water. Ze foerageren
(zoeken naar eten, red.) niet alleen
vlakbij de oever, maar ook op het
pad en de randen daarvan in de
bosstrook.” In de weken daarvoor
hadden drie verschillende waarne-
mers de vogels gezien. ,,Paul van

der Poel maakte op verzoek foto’s
van de jonge en oude vogels ter
versterking van deze unieke waar-
neming.”

Kwikstaarten zijn er in meerdere
variaties. De meest gangbare is de
witte kwikstaart met grijszwarte
striping. De gele kwikstaart is een
stuk zeldzamer. Dan zijn er nog
Engelse kwikstaarten en noordse
kwikstaarten. En de gróte gele
kwikstaart dus in Anna’s Hoeve. 

Waar zijn ze nu?
De vraag die bij de spotters van de
bijzondere vogel al snel opkwam
was, waar zouden ze hun nest
hebben gehad zonder dat ze zijn
opgevallen bij de talrijke vogellief-
hebbers in het Gooi. Harder: ,,Uit
onderzoek blijkt dat grote gele
kwikstaarten van oudsher nestelen
langs snelstromende beken, in
steile natuurlijke oevers of onder
bruggen, in holen van oude muren
en gebouwen. Tegenwoordig ook
in nestkasten onder een brug of
een duiker.” 

Om meer duidelijkheid te krij-
gen over de mogelijke nestplaats
heeft Harder in Anna’s Hoeve de
vier houten bruggen onderzocht.
,,Een nest vond ik echter niet. Een
andere mogelijkheid was dat het
paartje de rioolwaterzuivering
(RWZI) gebruikt heeft als broed-
plek. In het verleden is bij de oude
RWZI af en toe een grote gele
kwikstaart gezien, maar wel buiten
de broedtijd.”

Surveillance
Om helder te krijgen of de grote
gele kwikstaarten zich definitief
vestigen bij de huizen in Anna’s
Hoeve of de RWZI heeft Harder
een poule van tien mensen opgezet
voor de ’surveillance’. Paartjes
hebben doorgaans twee broedsels
per seizoen. 

De eerste aanzet daartoe doet hij
nu door vogelaars en de Bosploeg
van de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve enthousiast te ma-
ken voor de speurtocht naar de
vogels met de beweeglijke staarten.

Met als beloning dus een smakelijk
taartje. Maar met welk bewijs
moeten de spotters komen? Har-
der: ,,Ze moeten het geluid van
grote gele kwikstaarten hebben
gehoord of een foto. Wel een goed
duidelijke, natuurlijk.”

Wat is een gele kwikstaart?
Afgaand op gegevens van Vogelbe-
scherming Nederland is de grote
gele kwikstaart te vinden langs
stromende beken, maar ook wel
aan stilstaand water. De beste
plaatsen om deze vogels te vinden,
zijn de sprengen op de Veluwe,
aangelegde stroompjes in (land-
schaps)parken en langs de grote
rivieren. Bolwerken van de grote
gele kwikstaart zijn de Achterhoek,
Twente en Limburg.

Grote gele kwikstaarten worden
ongeveer 18 cm groot.

Waar zijn ze toch, de zeldzame vogels die bij Anna’s Hoeve zijn gezien?

Gezocht: gele kwikstaarten
Tamar de Vries
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Hilversum ■ Hilversummer Jelle
Harder, bekend van de IJsvogel-
werkgroep en Vogelwerkgroep
Het Gooi, looft een appeltaartje
uit als prijs voor de vogelaar die
de plek weet te vinden waar het
paartje grote gele kwikstaarten
zich ophoudt. 
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GroenLinks had enkele dagen ge-
leden al vragen gesteld aan het
Huizer college over het plan Sijs-
jesberg het gehele jaar gesloten te
houden. Maar de fractie wacht
niet op antwoorden en komt met
een voorstel aan de raad. Ze wijst
daarbij ook op vergelijkbare ba-
den elders in het land, die wel
open gaan.

Wat GroenLinks betreft moet
Sijsjesberg in elk geval open voor
baantjes zwemmen en voor ver-
enigingen die willen trainen. Ze

wijst daarop ook op het grote be-
lang van beweging, juist in deze
tijd, en op het waarschijnlijk ge-
sloten blijven van veel sportvoor-
zieningen. Met gepaste maatre-
gelen moet openstelling mogelijk
zijn, vindt de fractie.

Onbegrip
Ook op sociale media heerst bij
tientallen mensen onbegrip, niet
alleen over Sijsjesberg maar bij-
voorbeeld ook Bosbad De Vuur-
sche bij Baarn dat dichtblijft. Er
wordt gewezen op de onverant-
woorde drukte bij stranden en
strandjes, zoals met Hemelvaart. 

Elders in het land zijn er bui-
tenbaden die wel open gaan. Zo
opent het Bosbad Leersum in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
vanaf 29 mei zijn deuren, met een
vier dagen durende test. Ze doet
dat conform een protocol opge-
steld door de zwembadbranche.

Hans van Keken

Huizen ■ De druk op het college
van Huizen om zwembad Sijsjes-
berg alsnog te openen neemt toe.
Er is flink wat publieke veront-
waardiging en onbegrip. De frac-
tie van GroenLinks komt woens-
dag met een motie in de raad van
Huizen.

Druk rond openen Sijsjesberg
loopt op, motie GroenLinks


