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Binnenkort zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente ook het Kieskompas weer 
beschikbaar zijn. Vanuit de deelnemende partijen zijn stellingen aangedragen, waar uiteindelijk een selectie 
van 30 stellingen zijn overgebleven. In een aantal gevallen konden we vanuit ons verkiezingsprogramma 
duidelijk onze positie kiezen. Maar er werden ook stellingen geselecteerd, door andere partijen 
aangedragen, waar wij in ons programma geen standpunt over hadden ingenomen. In dit artikel zullen we 
voor een aantal stellingen een onderbouwing van onze positie geven. 
 
Toelichting: de cursieve teksten onder “Motivatie” zijn letterlijke teksten uit de genoemde bron. De niet-
cursieve teksten zijn daar een (aanvullende) toelichting op of een standpunt wat wij hebben geformuleerd op 
basis van voorgelegde stellingen waar wij geen bron bij hadden.  De bron “VP2018” duidt op ons 
verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 (u vind dat eveneens op onze website). 
 
STELLING MENING MOTIVATIE BRON 

Inwoners die minder afval 

aanbieden moeten een 

lagere afvalstoffenheffing 

betalen 

neutraal "Betalen naar volume zou een oplossing kunnen bieden, mits dat 

een eerlijk systeem is" 

De ChristenUnie-SGP  is op zich voor het principe "de vervuiler 

betaald" maar heeft twijfels aan de haalbaarheid, risico's op 

extra zwerfvuil en is van mening dat er dan wel compenserende 

maatregelen moeten zijn voor mensen die door 

omstandigheden extra afval aanleveren (bv. medisch afval, luiers 

door gezinsuitbreiding, etc...). 

Bij de behandeling van het afvalbeleidsplan (januari 2016) 

hebben we twee moties die vroegen om invoering 

tariefdifferentiatie niet gesteund. Twee amendementen die 

vroegen om een experiment hebben we wel gesteund. 

VP2018 

Bij grote projecten moet 

de gemeente een 

referendum organiseren 

Helemaal 

niet mee 

eens 

"De ChristenUnie-SGP hecht aan de inbreng van burgers. 

Openheid, actieve communicatie en het laten meepraten en 

meedenken van burgers bij beleidsvorming zijn voorwaarden 

voor een herkenbaar, betrouwbaar en geloofwaardig bestuur. 

De gemeentelijke overheid heeft daarom de taak de burgers op 

te zoeken. Contacten, netwerken, relaties en wederzijds 

vertrouwen zijn cruciaal. Voorbeelden daarvan zijn het 

inwonerspanel en de Dag van de Zorgvrager. Maar ook de wijze 

waarop inwoners betrokken werden bij het opstellen van het 

groenbeleid is een goed voorbeeld" 

VP2018 

In de Ronde Venen mag 

legale wietteelt worden 

toegestaan 

Helemaal 

niet mee 

eens 

"Ten aanzien van drugsgebruik; bij voorkeur sluiten we de 

coffeeshop in onze gemeente" 

VP2018 

De gemeente moet 

woning-eigenaren een 

subsidie geven om hun 

huis los te koppelen van 

de gasaansluiting 

Niet mee 

eens 

"Omdat de energietransitie (de overgang van het gebruik van 

kolen, olie en gas naar door wind, water en zon opgewekte 

energie) nog in de kinderschoenen staat, zullen we in de periode 

2018-2022 permanent alert moeten blijven op de technologische 

ontwikkelingen zoals energie uit waterstof, power-to-gas, etc. en 

beleidsmatige ontwikkelingen zoals de salderingsregeling bij het 

opwekken van eigen elektriciteit" 

"...of door extra duurzaamheidsleningen te verstrekken 

bijvoorbeeld als inwoners hun bestaande woning gasvrij willen 

maken" 

Allereerst: Een lening is geen subsidie. Daarnaast is voor ons nog 

niet duidelijk hoe in de komende jaren de technologische 

ontwikkelingen uit zullen vallen. Het nu realiseren van gasloze 

nieuwbouwwijken is een goede eerste stap, maar het nu 

massaal, gesubsidieerd, gasloos maken van bestaande woningen 

is voor ons op dit moment nog een stap te ver. 

VP2018:  
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STELLING MENING MOTIVATIE BRON 

Het aandeel sociale huur 

moet omhoog van 24% 

naar minimaal 30% 

Neutraal "In woningbouwprogramma’s goede mixafspraken maken 

(sociale huur, koop, doelgroepen, etc..) passend bij de 

(demografische) ontwikkelingen" 

VP2018 

In plaats van meer 

seniorenwoningen, 

moeten er meer 

starterswoningen worden 

gebouwd 

Neutraal "Daarbij komt, naast het probleem voor de starters op de markt, 

ook een tekort aan goede woonvoorzieningen voor senioren" 

VP2018 

In plaats van sociale 

huurwoningen, moeten er 

meer goedkope 

koopwoningen worden 

gebouwd 

Neutraal "In woningbouwprogramma’s goede mixafspraken maken 

(sociale huur, koop, doelgroepen, etc..) passend bij de 

(demografische) ontwikkelingen" 

VP2018 

Leegstaande 

bedrijfspanden mogen 

worden omgebouwd tot 

woningen  

Helemaal 

niet mee 

eens 

"Dat geldt ook omgekeerd, bij voorkeur geen 

woonfunctie op bedrijventerreinen." 

VP2018 

Woningbouwcorporaties 

moeten worden verplicht 

meer woningen te 

splitsen 

Helemaal 

niet mee 

eens 

"Woningsplitsing zal naar ons idee geen realistische oplossing 

bieden" 

VP2018 

De gemeente mag meer 

geld uitgeven aan kunst 

en cultuur 

Neutraal "Naast welvaart is welzijn minstens zo belangrijk. Daarbij spelen 

sport en cultuur een belangrijke rol. Hoewel sporten 

cultuurorganisaties zo veel mogelijk zelfvoorzienend zouden 

moeten zijn (door contributies of vergoedingen) is soms een 

bijdrage vanuit de samenleving nodig omdat anders geen 

sluitende exploitatie mogelijk is. Dat komt vooral tot uiting via 

het accommodatie-beleid en het subsidiebeleid" 

VP2018 

De gemeente moet geld 

uittrekken voor een 

veenmuseum in de Ronde 

Venen  

Mee eens "De ChristenUnie-SGP is blij dat er plannen zijn voor een nieuw 

museum in Vinkeveen. Ervan uitgaande dat het museum de volle 

breedte van de geschiedenis van ons gebied zal vertolken, is een 

gemeentelijke bijdrage (zo nodig) gepast." 

VP2018 

Bij aanbestedingen moet 

de gemeente lokale 

bedrijven voorrang geven, 

ook als dit meer geld kost 

Mee eens De aanpassing op punt 3B heeft betrekking op het feit dat onze 

fractie wil dat de referentiekaders voor inschrijvingen op het 

gebied van onderhoud worden bijgesteld zodat ook plaatselijke 

ondernemers beter de kans kunnen krijgen om in te schrijven ( 

deze wens wordt ook benadrukt in het agenda punt over 

actualisatie inkoop en aanbestedingsbeleid).  

CUSGP heeft regelmatig aangegeven meer kansen te geven aan 

lokale ondernemers, meest recent nog bij de behandeling 

rechtsopvolging recreatieschap (feb. 2017; amendement 

ingediend) 

https://derond

evenen.christe

nunie.nl/k/n60

31/news/view/

1085139/70173

/keuze-

rechtsopvolging

-

recreatieschap.

html 

De belasting op huisbezit 

(OZB) mag omlaag, ook al 

gaat dat ten koste van 

gemeentelijke 

voorzieningen  

niet mee 

eens 

"Daarom willen we met onze woonlasten (OZB en 

reinigings/riool-heffingen) onder zowel het landelijk als het 

regionaal gemiddelde blijven" 

Uiteraard streven we naar zo laag mogelijke woonlasten, maar 

als dat tot gevolg heeft, dat de voorzieningen die nodig zijn, in 

de knel komen, zullen we er zo nodig voor kiezen de OZB op het 

zelfde niveau te handhaven of eventueel te verhogen. Dat was 

voor ons ook de reden om in 2016 in te stemmen met een 

beperkte verhoging in verband met de verwachte 

kostenontwikkeling in het sociaal domein. 

VP2018 
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De hondenbelasting moet 

worden afgeschaft, ookal 

wordt de OZB daardoor 

verhoogd   

niet mee 

eens 

"De hondenbelasting mag afgeschaft worden, of eventueel 

teruggebracht tot de dekking van de kosten voor het 

hondenpoepbeleid" 

Het afschaffen van de hondenbelasting is een maatregelen met 

beperkte financiële gevolgen (netto minder dan € 100.000 op 

jaarbasis). Daarvoor hoeft de OZB niet verhoogd te worden, 

maar zou dat binnen de begroting opgelost moeten kunnen 

worden. 

VP2018:  

Winkeliers mogen zelf 

bepalen wanneer ze open 

zijn, ook op 

zondagochtend 

Helemaal 

niet mee 

eens 

"Tot onze teleurstelling hebben we de besluitvorming om 

winkelopenstelling op zondag vrij te geven niet kunnen 

voorkomen. Desondanks zal de ChristenUnie-SGP zich blijven 

inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk zondagsrust omdat 

een collectief rustpunt als breekpunt in de toenemende 24-uurs-

economie naar ons oordeel heilzaam is en van grote 

maatschappelijke waarde voor de samenleving als geheel. We 

zullen dus alert blijven op het voorkomen van gedwongen 

openstelling op zondag." 

VP2018 

De gemeente moet 

mensen die hun huis 

isoleren subsidie geven  

Niet mee 

eens 

"Ondersteunen van inwoners met betrekking tot het 

gebruikmaken van (subsidie)regelingen om deel te nemen aan de 

energietransitie. Zo nodig instellen van duurzaamheidsleningen / 

duurzaamheidsfonds" 

De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van (additionele) eigen 

subsidieregelingen voor individuele inwoners of bedrijven. Wel 

vinden we dat de gemeente de belangstellenden zo veel 

mogelijk moet ondersteunen bij het gebruik kunnen maken van 

bestaande regelingen bv duurzaamheidsleningen etc..  

VP2018:  

Zonnepanelen mogen op 

weilanden worden gezet, 

ook al is er dan minder 

landbouwgrond 

Mee eens "Dat biedt ook ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen op 

randen en uithoeken van agrarisch gebied, mits de agrarische 

bestemming gehandhaafd blijft." 

VP2018 

Er mogen meer 

windmolens worden 

gebouwd in de Ronde 

Venen  

Mee eens "Ruimte bieden aan opwekking van windenergie op locaties die 

zich daarvoor lenen (geen overlast voor omwonenden) met 

name langs doorgaande transportlijnen (bijvoorbeeld 

Amsterdam Rijn Kanaal, A2, N201, etc.)" 

VP2018 

Asielgerechtigden die 

geen Nederlands leren 

moeten worden gekort op 

hun uitkering 

Mee eens “Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren wat de in 

Nederland gangbare normen en waarden – in al hun 

verscheidenheid – zijn. Van de nieuwkomers mag dan ook hun 

volle inzet verwacht worden.” 

VP2018 

Er mogen meer 

parkeerplaatsen komen, 

ook al gaat dit ten koste 

van openbaar groen 

Niet mee 

eens 

"In veel kernen en wijken zijn groenplekken die zich prima lenen 

voor het realiseren van ontmoetingsplekken, speelplekken en 

andere voorzieningen waarmee we extra (veilige) rust- en 

ontmoetingsplekken creëren." 

VP2018 

Illegale huisjes moeten 

worden verwijderd uit de 

Vinkeveense plassen 

Mee eens "Wat de handhaving van het bestemmingsplan betreft, is het 

belangrijk om een beeld te hebben van de omvang van de 

illegale bebouwing op de legakkers. Aan de hand van de uitslag 

van in het kader van de Milieu Effect. Rapportage (MER) gedane 

onderzoek kunnen we bepalen hoeveel en waar bebouwing 

acceptabel is." 

VP2018 



 

 

 

 

D e  R o n d e  V e n e n  

 

KieskompasToelichtingCUSGP-GR2018-correctie / 4-1-2018 / pag. 4 van 5 

Toelichting Kieskompas-stellingen  
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
STELLING MENING MOTIVATIE BRON 

Op de legakkers in de 

Vinkeveense plassen mag 

gebouwd worden  

Neutraal "Bebouwingsmogelijkheden op de legakkers, binnen de grenzen 

van het bestemmingsplan, eerlijk verdelen tussen bestaande 

bouw en nog lege legakkers omvang van de illegale bebouwing 

op de legakkers."  

"Aan de hand van de uitslag van in het kader van de Milieu 

Effect. Rapportage (MER) gedane onderzoek kunnen we bepalen 

hoeveel en waar bebouwing acceptabel is." 

VP2018 

De gemeente moet meer 

geld uittrekken voor 

cursussen voor senioren 

Niet mee 

eens 

De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het specifiek 

financieren van cursussen voor senioren. Veel senioren zijn 

tegenwoordig kapitaalkrachtig genoeg om zelf cursussen te 

betalen. En waar dat niet het geval is, zou vanuit de gedachte 

van de maatschappelijke agenda voorzieningen gefinancierd 

kunnen worden die de betrokkenheid van bv. senioren bij de 

samenleving verhoogd. Maar dat moet dan passen binnen het 

reguliere budget (innovatiebeleid). Overigens is daar nog extra 

ruimte doordat de huidige coalitie in 2016 € 750.000 heeft 

wegbezuinigd.  

 

De gemeente gaat mee-

betalen aan 

ondersteuning van jonge 

gezinnen, zodat 

echtscheiding wordt voor-

komen  

Helemaal 

mee eens 

"Inzet door de gemeente op ondersteuning en preventie bij 

relatieproblemen is wat ons betreft dan ook nodig en 

vanzelfsprekend" 

VP2018 

De gemeente moet geld 

uittrekken voor een apart 

seniorenbeleid  

neutraal "De gemeente de versterking van de sociale cohesie in de wijken 

en kernen bevordert, zodat mensen hun 

buurtgenoten kennen en het eerder zien als daar hulp nodig is. 

Nieuwe innovatieve initiatieven vanuit 

buurten of organisaties worden positief benaderd en waar 

mogelijk ondersteund bijvoorbeeld door een 

innovatiesubsidie voor ideeën die aantoonbaar de eenzaamheid 

verminderen" 

VP2018 

De gemeente moet meer 

geld uittrekken voor de 

Voedselbank 

Niet mee 

eens 

"We hebben nog steeds een toenemend gebruik van de 

Voedselbank, wat niet nodig zou moeten zijn. Kennelijk is ons 

armoedebeleid nog niet effectief genoeg. Het huidige pakket aan 

regelingen moet dus geëvalueerd worden om te komen tot een 

effectief en rechtvaardig armoede beleid gericht op de 

uitgangspunten in de maatschappelijke agenda en op het 

bevorderen van de gezondheid" 

VP2018 

De gemeente moet meer 

mensen boven de 50 jaar 

aannemen 

neutraal De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van  expliciete 

positieve discriminatie. Maar dat we wel van mening zijn dat 50+ 

ook gewoon een reeele kans moet hebben bij sollicitaties. 

 

In de woonkernen moet 

meer cameratoezicht 

komen, ook al gaat dit ten 

koste van de privacy 

Niet mee 

eens 

"Cameratoezicht zien wij als een sluitstuk van het 

veiligheidsbeleid." 

Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie-SGP 

wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede 

wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering 

en evaluatie. Op dit moment is er, zeker gezien de ontwikkeling 

van de criminaliteitscijfers, geen aanleiding om cameratoezicht 

uit te breiden. 

VP2018 

De gemeente moet zich 

blijven verzetten tegen 

het overdag en 's nachts 

rijden van 130 km/u op de 

snelweg 

Mee eens "De ChristenUnie-SGP betreurt het besluit van de rijksoverheid 

met betrekking tot de verhoging van de maximumsnelheid op de 

A2 en blijft acties om dat terug te draaien ondersteunen met het 

oog op de overlast voor Abcoude, de milieubelasting en de 

beperkende werking voor de omliggende agrarische sector." 

VP2018 
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STELLING MENING MOTIVATIE BRON 

De gemeente moet zich 

verzetten tegen de 

uitbreiding van Schiphol 

Mee eens "De ChristenUnie-SGP steunt dat beleid omdat het hier enerzijds 

het verbruik van beperkt beschikbare grondstoffen betreft en 

anderzijds omdat verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot 

luchtvervuiling" 

VP2018 

De N201 mag worden 

verbreed 

Helemaal 

niet mee 

eens 

"De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het 

verbreden van de provinciale wegen. Wij zien een A201 niet 

zitten" 

VP2018 

Parkeerplaatsen mogen 

verdwijnen om meer 

ruimte te maken voor de 

fiets 

Niet mee 

eens 

De Ronde Venen is een typische plattelandsgemeente waar de 

auto nog veel gebruikt wordt. Ook omdat het OV veelal geen 

goed alternatief is. Het aantal parkeerplaatsen, zeker in de 

winkelgebieden van Abcoude en Mijdrecht, is al beperkt. Dus 

dat vergroot het probleem. Winkeliers in Mijdrecht hebben hier 

ook al over geklaagd. Wel zou het goed zijn om meer 

fietsparkeerplekken te creeeren in het centrum, maar dat hoeft 

wat ons betreft niet ten koste te gaan van parkeerplekken 

omdat voor het realiseren van fietstallingmogelijkheden nog wel 

ruimte over is. 

 

De gemeente mag 

meebetalen om te zorgen 

dat mantelzorgers 

huishoudelijke hulp 

kunnen inhuren 

Mee eens "De gemeente geeft bijzondere aandacht aan mantelzorgers, 

stelt in goed overleg met hen vast aan welke ondersteuning 

behoefte is en maakt op grond van die inventarisatie een 

concreet actieplan. 

Breed leeft de wens om zorgtaken te laten uitvoeren 

door mensen in de directe omgeving van de zorgvrager. Het 

beleid van de gemeente moet deze wens ondersteunen. Dit 

begint met het ruimhartig financieel en materieel ondersteunen 

van de mantelzorger en zorgvrijwilliger." 

VP2018 

 


