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ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen inspireren door de
Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende
boodschap met een positieve verwachting voor de toekomst. Wij zijn er daarom van overtuigd, dat Bijbelse
uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor De Ronde Venen. Wij doen daarom altijd ons uiterste best onze
standpunten uit te leggen aan anderen in termen die ook voor hen begrijpelijk en overtuigend zijn.
We leven op een in gebruik gegeven aarde, die we leefbaar moeten houden voor onze kinderen en kleinkinderen.
De ChristenUnie-SGP wil daarom niet werken met een programma alleen voor het heden, maar juist ook met een
programma dat oog heeft voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, in geestelijk, sociaal en materieel
1
opzicht. Dat past ook bij de Bijbelse opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren . Vandaar de titel die we
voor de periode 2018-2022 hebben gekozen.
Wie hier even over nadenkt, komt al snel uit bij het begrip “duurzaamheid”, dat wil zeggen: voorkomen dat we de
“kosten van onze keuzes nu, in tijd of plaats doorschuiven”. Dus voorkomen dat we anderen nu of later, hier of
elders op aarde belasten met nadelige gevolgen van onze keuzes.
Bij duurzaamheid denken we al snel aan het milieu in de zin van het biologisch leefklimaat. En terecht, want de
grondstoffen die wij nu verbruiken, zijn voor anderen (elders of later) niet meer beschikbaar. En dus moeten we
daar zuinig mee omgaan. Ook zullen we, wat de aarde ons biedt, zo moeten gebruiken dat het milieu niet wordt
aangetast. Dat voorkomt dat mensen elders en generaties die na ons komen met een ‘uitgeleefde’ aarde komen te
zitten. Beleid moet daarom gericht zijn op het hergebruiken van grondstoffen, de circulaire economie.
Maar duurzaamheid heeft voor ons ook een bredere betekenis. Bij duurzaamheid denken we ook aan sociale
verhoudingen. Bijvoorbeeld waar het om gezinsbeleid gaat. Als het in onze gezinnen niet goed loopt, heeft dat
gevolgen voor onze kinderen en dus voor de generaties na ons. Als kinderen in armoede opgroeien, heeft dat vaak
nadelige gevolgen voor hun kinderen later. Daar waar relaties kapot gaan, ondervindt naast de direct betrokkenen,
ook hun omgeving daar de gevolgen van. Dat betekent dus ook dat we naar elkaar moeten omzien en moeten
werken aan goede verhoudingen en duurzame relaties. Dat geldt ook voor situaties waar hulp nodig is, denk aan
(chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen. Daar waar de omgeving tekort schiet, op welke manier dan ook, zal
de gemeente passende ondersteuning/zorg aan te bieden.
Duurzaamheid gaat over goed onderwijs. Toekomstbestendig onderwijs sluit aan bij wat kinderen aankunnen maar
past ook bij de vraag uit de markt. Dat legt de basis voor de kans op werk voor de generaties na ons.
Duurzaamheid gaat over wonen. Onze kinderen willen ook goed kunnen wonen. Passende en betaalbare woningen
voor jongeren, jong gezinnen, starters, is dan ook onmisbaar. Voor een gezonde demografie in de gemeente is een
goede verdeling van de soorten woningen nodig. Dus naast goede huisvesting voor senioren (die steeds langer
zelfstandig zullen blijven wonen) ook passende en betaalbare woningen voor de starters en jonge gezinnen.
Duurzaamheid gaat over wegen. Als wij nu investeren in goede wegen (waaronder goede fietsvoorzieningen), en
goed openbaar vervoer houden we de bereikbaarheid op peil en wordt de veiligheid op de weg bevorderd.
Tot slot: om de gemeentelijke begroting ook in de toekomst betaalbaar te houden, zal er een duurzaam financieel
beleid gevoerd moeten worden. Dat betekent dat we bij uitgaven en investeringen rekening houden met de
draagkracht van de inwoners nu en in de toekomst.
1

Psalm 8
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JEUGD & GEZIN
Voor de ChristenUnie-SGP is het jeugd- en gezinsbeleid van de gemeente een speerpunt. Natuurlijk zijn vooralles de
ouders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Maar de
achterliggende jaren leren, dat in de complexer en veeleisender geworden samenleving gezinnen onder druk staan.
Dat leidt onder andere tot een toename van het aantal scheidingen en relatiebreuken waar van vaak kinderen de
dupe van worden. We willen investeren in gezonde en sterke gezinnen zodat de kinderen in onze gemeente een
goede basis meekrijgen voor hun toekomst. Gelukkig ontstaat steeds meer het besef, dat hier ook een taak voor de
gemeente ligt. De vele publicaties over de problematiek rondom scheidingen geven dat ook aan.

GEZINSONDERSTEUNING
Het is van groot belang dat aandacht wordt geschonken aan de opbouw van sterke en liefdevolle gezinnen. De
gemeente kan hierbij een rol vervullen door (het organiseren van) goede voorlichting over opvoeding, en
begeleiding waar dit nodig is.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet
vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor
alle betrokkenen, vooral de kinderen, is de scheiding meestal erg ingrijpend. Steeds meer raken we ervan
doordrongen dat de maatschappelijke schade groot is, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke
vechtscheidingen. Inzet door de gemeente op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is wat ons betreft
dan ook nodig en vanzelfsprekend.
Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af
als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Zo
moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar
ook op de mentale voorbereiding.
De sociale verbanden van enkele decennia geleden, waarin ouders door het sociale en familie-netwerk
ondersteuning ontvingen, zijn voor veel ouders niet meer vanzelfsprekend. Gezinnen lopen dan soms aan tegen
problemen rondom opvoeding, opvang van kinderen, financiën, etc. Zij missen dan een vraagbaak en ondersteuning
om die op te lossen. Sinds een aantal jaren hebben we een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maar die is bij veel
inwoners onbekend.
o Daarom willen wij een doorontwikkeling van het CJG naar een CJG2.0 waarbij we denken aan:
o Het expertisecentrum worden voor ouders en kinderen, in goede samenwerking met andere partners
(consultatiebureau, jeugd-ggz, verloskundigen, etc.)
o Een laagdrempelige toegang tot ondersteuning en advies bieden voor alle vragen van ouders en kinderen
(bijv. door inlooppunten, mail, telefoon en social media contactmogelijkheden, etc.)
o Actieve kennisoverdracht door ouderschapscursussen en (korte) workshops gericht op de meest
voorkomende vragen van ouders en kinderen.
o Continueren en breder promoten van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen (zoals
OudersLokaal)
o Aanbieden van coaching aan jonge ouders
o Permanente promotie van het CJG (o.a. via huisartsen, verloskundigen, spreekuren op scholen,
publicaties, etc.)
o De gemeente ontwikkelt een relatie-ondersteuningsbeleid, gebaseerd op de input van professionals (onder
andere uit het CJG-symposium van 2016), vooral gericht op jonge gezinnen zodat zij beter voorbereid en
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ondersteund worden en een scheiding voorkomen kan worden. Informatieve workshops,
ouderschapscursussen en (informatie over) relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn.
o Daarnaast voorziet de gemeente in ondersteuning (bijvoorbeeld via mediation, maatschappelijk werk, etc.)
als scheiding onvermijdelijk blijkt, om zoveel mogelijk een vechtscheiding te voorkomen.
o Het armoedepreventiebeleid van de gemeente zal nadrukkelijk de focus hebben op het voorkomen van
schade bij kinderen door armoede. Kinderen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen aan sport, cultuur,
etc. zodat ze een zo goed mogelijke basis voor hun toekomst meekrijgen.

JEUGDHULP
Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de
jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren.
De eerste jaren na de overdracht leren ons dat ca 10% van onze jeugd in onze gemeente één of andere vorm van
jeugdhulp ontvangt en dat meer dan de helft van de jeugdhulp in onze gemeente GGZ-gerelateerd is. De trend is
helaas stijgend. Er is dus dringend behoefte aan een nadere analyse van de oorzaken van de toegenomen jeugdhulp
en de maatregelen die je daartegen kunt nemen.
Om de decentralisatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat
kinderen eerder worden ondersteund en geholpen waardoor zwaardere zorg zoveel mogelijk kan worden vermeden.
Jeugdhulp is een kwetsbaar domein met het oog op de privacy en de gevoeligheden die er aan dit domein kleven.
Voor de toegang tot de jeugdhulp vraagt dit specifieke maatregelen.
Ten aanzien van de jeugdhulp wil de ChristenUnie-SGP dat:
o de toegang tot jeugdhulp wordt zo georganiseerd, dat ouders (en kinderen) snel in contact komen met de
juiste professional/ondersteuning.
o de uitgangspunten bij het hulpverleningstraject zijn:
o Inzetten van eigen kracht en de netwerken van gezinnen zonder daarbij te overvragen. Bestaande
initiatieven zoals Buurtgezinnen worden daarbij ondersteund.
o Integrale aanpak (o.a. bij multi-problemathiek) met één gezin, één plan, één coördinator waarbij er een
duidelijke afstemming is tussen de professional en de vrijwilligers om een gezin heen.
o Gezinnen hebben voldoende ruimte voor eigen regie o.a. door het familiegroepsplan en inzet van een
PGB
o Ondersteuning past bij de identiteit van het gezin.
o de zorg dichtbij plekken wordt georganiseerd waar kinderen verblijven. De ondersteuning van TIMON in het
voortgezet onderwijs continueren en zo mogelijk uitbreiden (in samenwerking met het CJG) op basisscholen.
o de gemeente grondig onderzoek en analyse doet naar het gebruik van de jeugd-ggz zodat preventief beleid
geformuleerd kan worden om de behoefte aan deze hulp te voorkomen of verminderen.
o bij de inkoop van jeugdhulp niet alleen wordt gelet op de prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij
identiteit;
o kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp;
o de gemeente ondersteuning, zorg en begeleiding biedt tienermoeders;
o de gemeente de werving van pleegouders ondersteunt, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen
kunnen worden in hun eigen omgeving.
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o

de gemeente actief contact onderhoudt met verenigingen en organisaties die een sport- of cultureel
aanbod aan jongeren bieden om ontwikkelingen die relevant zijn voor het jeugdbeleid vroeg genoeg te
signaleren.

ONDERWIJS
De rol van de gemeente ten aanzien van het onderwijs is primair gericht op de onderwijshuisvesting, het voorzien
van openbaar basisonderwijs en het faciliteren van Vroeg & Voorschoolse Educatie om onderwijsachterstanden te
voorkomen.
ChristenUnie-SGP ziet ook andere aspecten aan onderwijs waar de gemeente een duidelijke rol kan spelen.
ChristenUnie-SGP is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het
onderwijs van hun kinderen. Dat brengt mee dat de ouders onderwijs (eigen scholen) moeten kunnen organiseren
waar op basis van eigen waarden, eigen levensbeschouwing en eigen idealen, of als dat niet mogelijk blijkt voor een
school elders kunnen kiezen die overeenkomt met hun waarden, levensbeschouwing en idealen. De gemeente
moet met deze vrijheid van onderwijs positief omgaan en de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en
pedagogische gronden positief waarderen. Het uitgangspunt daarbij is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn
voor het onderwijs en voor alles wat daarvoor nodig is (gebouwen, leermiddelen, e.d.). Voor zover de financiering
daarvan voor rekening van de gemeente komt, dient zij dit uitgangspunt te respecteren.
In alle gevallen ziet de gemeente erop toe dat het onderwijs gelijke kansen biedt voor alle leerlingen, onafhankelijk
van de wijk waarin een school staat, de culturele achtergrond of de financiële situatie van ouders.
Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De ChristenUnie-SGP
acht dit een keuze van ouders zelf waarbij de ChristenUnie-SGP het van grote waarde vindt als ouders in de eerste
jaren van het kind zoveel mogelijk zelf de opvang thuis verzorgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat de band die ouders of verzorgers in de eerste levensjaren met een kind opbouwen erg belangrijk is en in grote
mate bepaalt of we later tegen het leven bestand zullen zijn.
Als er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en
Voorschoolse voorzieningen. De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot
Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt kansen om kinderen vanaf heel jong een doorlopende leerlijn aan te bieden.
Tegelijk mag lokale of regionale samenwerking geen inbreuk vormen op de autonomie van ouders en besturen en de
identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt een terughoudende overheid. Samenwerking is goed,
samenwerking afdwingen niet.
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs,
preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat
voor die bepaalde school nodig is met het oog op het belang van de kinderen. Zo wordt de professionaliteit van
scholen en samenwerkingsverbanden benut.
Voor het versterken van preventie en vroege signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met
professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. Voor de kleine kernen is een eigen
basisschool vaak van groot belang als centraal ontmoetingspunt. In onze gemeente speelt dat met name in De Hoef
en Baambrugge. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor (het voortbestaan van) kleine scholen.
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Leerlingenvervoer is een gemeentelijke taak, en vaak maatwerk. Veelal betreft het hier kinderen met een beperking,
in welke vorm dan ook, waarbij het vinden van de passende school soms nauw luistert. Op papier kan een school wel
passend zijn, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor een school in de praktijk niet als passend ervaren
wordt (bijvoorbeeld de leerlingenpopulatie sluit niet aan bij de leeftijd van het betreffende kind).
De ChristenUnie-SGP bepleit dus dat:
o de gemeente er alles aan doet om de laatste basisschool in een kern zo lang mogelijk open te houden.
o bij een eventuele ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum er heldere afspraken gemaakt worden over de
verantwoordelijkheden en de financiering omdat hier een vermenging ontstaat van de overheidstaak
(onderwijshuisvesting en mogelijk waarborgen openbaar onderwijs) en privaat belang (kinderopvang).
o de gemeente in overleg met onderwijs, bibliotheken en welzijnsorganisaties werkt aan de aanpak van
laaggeletterdheid.
o de gemeente, met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen
voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs ondersteunt, maar ook de samenwerking tussen het
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt.
o de gemeente bij het openbaar onderwijs betrokken blijft om te waarborgen dat er sprake is van deugdelijk
bestuur en een goede kwaliteit van onderwijs, ook al is dit onderwijs via stichtingen op afstand gezet.
o bij eventuele thuiszitters (vaak met een jeugdhulp-achtergrond) de gemeente, in goed overleg met de
ouders, actief zal zorgdragen dat zo snel mogelijk een passende oplossing wordt gevonden. Dat betekent dat
hindernissen effectief worden opgelost en creatieve oplossingen niet worden geschuwd.
o uitgaande van de verordening en uitvoeringsregels, de uitvoering van het leerlingen-vervoer zoveel mogelijk
aan zal sluiten bij de specifieke wensen en omstandigheden van het kind of gezin waarbij er ook ruimte is
voor praktische oplossingen die ouders zelf bieden.

SAMENLEVEN
Hoewel bijna iedereen wel deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in
scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, kerkgenootschappen, online netwerken en sociale media, zien we
dat verbanden anders geworden zijn. Vaak ook vluchtiger.
Tegelijk is sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. We
denken dan onder andere aan de oudere van wie vrienden en familie ver weg wonen en van wie de mobiliteit
vermindert, terwijl wordt verwacht dat deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft wonen met behulp van eigen
zorg en sociale netwerk. De rijksoverheid heeft weliswaar aangegeven dat meer van de mensen zelf verwacht mag
en kan worden (participatiesamenleving), maar in de praktijk zien we dat er een grote groep kwetsbare mensen is,
die op ondersteuning blijvend is aangewezen. Dat lezen we al in het Oude Testament, waarin God keer op keer het
volk Israël verwijt dat zij niet om ziet naar de weduwen, wezen en vreemdelingen (de kwetsbaren in die tijd).
De afgelopen jaren zijn er vanuit de samenleving een groot aantal innovatieve ideeën en initiatieven ontwikkeld. Per
oktober 2017 al meer dan 50. De gemeente zal hier wel duidelijk een regierol moeten nemen zodat initiatieven op
elkaar aansluiten, elkaar versterken en beter bekend / toegankelijk zijn voor de inwoners.
De bevolkingsopbouw veranderd, er komen meer gepensioneerden , burgers die niet langer deelnemen aan het
arbeidsproces. Deze ouderen kunnen niettemin veel betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen
aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is, en kunnen ook nu nog als vrijwilliger of ‘luisterend oor’ hun
steentje bijdragen. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde
hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat vroeger of later door lichamelijke of geestelijke klachten een
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verminderde daadkracht en mobiliteit. Dat kan leiden tot ledigheid en vooral ook eenzaamheid. De ChristenUnieSGP heeft hier oog voor, zet zich in om eenzaamheid te bestrijden en acht dit laatste ook een van de
verantwoordelijkheden van de gemeente.
Naast ouderen wil de ChristenUnie-SGP ook bijzondere aandacht voor gehandicapten en chronisch zieken. Deze
groep inwoners verkeerd vaak in een achterstandspositie omdat ze vanwege hun omstandigheden moeilijk een
eigen inkomen kunnen verwerven, terwijl ze vaak wel met extra kosten te maken hebben door een groter beroep op
de gezondheidszorg. Bij de ondersteuningsmaatregelen van de gemeente zal daar extra op gelet moeten worden.
Daarom is voor de ChristenUnie-SGP goede zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving een belangrijke taak
van de gemeente waarbij de volgende punten voor ons cruciaal zijn:
o
o
o
o

o
o
o

wordt gewaarborgd dat de zorgvrager een aanbieder kan kiezen die past bij zijn/haarwensen of
(levens)overtuiging. Tegelijk willen we waken voor versnippering.
de gemeente bij het aangaan van samenwerking geen instellingen uitsluit op grond van levensovertuiging.
Dat geldt ook als levensovertuiging een criterium is bij het personeelsbeleid van die instelling.
zoveel mogelijk gezocht wordt naar en steun gegeven wordt bij oplossingen binnen het eigen netwerk met
inachtneming van de talenten en beperkingen binnen dat netwerk
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.
De kwaliteit van zorg leidend is bij beslissingen en niet het behalen van een zo hoog mogelijke korting. Geld
dat voor het sociaal domein bedoeld is, wordt daar ook ingezet.
De gemeente ruimhartig ondersteuning zal bieden aan mensen die niet over een (inzetbaar) sociaal netwerk
beschikken.
de gemeente samenwerking tussen initiatieven en de publiciteit daarvoor stimuleert.

ZORG
De ChristenUnie-SGP is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en
met een menselijk gezicht, die op eenvoudige wijze toegankelijk is.
In toenemende mate wordt er voor hulpverlening een beroep gedaan op de kerken. Kerken pakken steeds vaker
maatschappelijke taken op. ChristenUnie-SGP verwacht van de gemeente dat zij deze opstelling waardeert en zoekt
naar versterking en intensivering van het contact met de kerken. Zonder dat de scheiding tussen kerk en staat onder
druk komt te staan.
Een gemeente dicht bij de burger begint met communicatie. Uit de evaluatie van de Dag van de Zorgvrager blijkt, dat
juist die communicatie verbetering behoeft.. waarbij er ruimschoots mogelijkheden voor menselijk (persoonlijk
en/of telefonisch) gesprek belangrijk zijn. Bureaucratie moet zoveel mogelijk bestreden worden.
De ChristenUnie-SGP is een voorstander van het Persoons Gebonden Budget (PGB). De PGBudgetten moeten
vergelijkbaar zijn opzichte van de tarieven voor Zorg in Natura. 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. Als
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verleners van informele zorg een (arbeids)offer brengen, moet het tarief het verlies van inkomen zo veel mogelijk
compenseren.
Een veelgehoord knelpunt is dat de overgang van het ene domein naar het andere en van de ene zorgverlener naar
de andere vaak problemen geeft. Ook de rol die de zorgverzekeraar bij de zorgverlening speelt is niet altijd even
helder. We denken dan bijvoorbeeld aan de overgang 18-/18+ en de samenhang met de WLZ en de taken voor de
zorgverzekeraars. Maar ook de afstemming met de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties is voor
veel inwoners een knelpunt. Hierdoor lopen inwoners stuk op de bureaucratie, lange wachttijden, niet passende
zorg en overbelasting (mantelzorg). De ChristenUnie-SGP wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers.
Landelijk zien we een toename van de problematiek rondom mensen met een psychiatrische aandoening of verward
gedrag. Het “beschermd wonen” komt ook nadrukkelijk op het bord van de eigen gemeente te liggen. Hier zullen we
beleid voor moeten ontwikkelen.
De ChristenUnie-SGP vindt daarom dat de volgende punten onderdeel van het beleid moeten zijn:
o Direct toegang tot speciale loketten zoals werkcentrum, financiële hulpverlening en CJG. Dit omdat mensen
het servicepunt mogelijk mijden bij privacygevoelige zaken.
o Bij een eerste contact met het servicepunt of andere vorm van toegang, wordt de hulpvrager altijd
geïnformeerd over de mogelijkheid van cliëntondersteuning.
o Cliëntondersteuning moet ook mogelijk zijn door niet-gecontracteerde partijen (keuzevrijheid)
o Zodra een hulpvraag niet direct door een enkelvoudige doorverwijzing kan worden opgelost, vindt een
persoonlijk ‘keukentafelgesprek’ plaats waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig heeft, welke
richting van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het opvangen van de
hulpvraag.
o De gemeente zal zich actief inspannen om de zorgvragende inwoner zo goed mogelijk te begeleiden bij de
overgangsvelden tussen domeinen en verantwoordelijke partijen.
o Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de
aanvrager, samen met andere gezinsleden, de mantelzorger(s) en (indien gewenst) een onafhankelijke
cliëntondersteuner.
o Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken wat de draagkracht van het gezin en/of de mantelzorger is en welke
belasting de zorgvraag geeft voor de relatie van ouders bij jeugdhulptrajecten.
o Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor Wmo, jeugdhulp, participatiewet,
minimabeleid enz. Het hulpaanbod wordt vooral afgestemd op de hulpvraag, niet op het productenpakket.
Hierbij moet er ook ruimte zijn om samen met de aanvrager creatieve oplossingen te bedenken.
o Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de
zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie-SGP wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die
mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere
noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is. Daarbij hoort ook een evaluatie van de
tariefstelling.
o Na de doorverwijzing of inzet van hulp, wordt actief (anoniem) nagevraagd of die passend en naar
tevredenheid is, bijvoorbeeld via een antwoordkaart. De uitkomsten worden in de monitor sociaal domein
verantwoord
o De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen tussen cliënten en
gemeente.
o Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn moeten
ondersteund worden.
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o Er blijft structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente (Diaconaal Platform) om kerken een
volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de gemeente.
o Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding.
o De gemeente zal blijvend aandacht geven aan hergebruik en delen van (zorg-)middelen.
o Beschermd wonen organiseren we in nauwe samenwerking met lokale maatschappelijke partners met het
oog op de bijbehorende begeleiding. Waar nodig zal ook regionale samenwerking binnen Utrecht West
gezocht worden om te komen tot passende oplossingen.
o Er vindt in overleg met GGZ, politie, sociaal team en andere betrokkenen een nadere inventarisatie plaats
rondom de problematiek van personen met verward of psychiatrisch gedrag en welke maatregelen, passend
bij de situatie in De Ronde Venen, nodig zijn.

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
De ChristenUnie-SGP hecht aan een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde, zorg voor en omzien naar elkaar.
De ChristenUnie-SGP blijft inzetten op ‘het omzien naar elkaar’; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan
helpen en voor elkaar zorgen. Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken,
helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en
vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning als waardevolle
maatschappelijke bijdrage. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportverenigingen, buurtclubs
en scholen, geen toekomst. Daarom is het van belang om publieke waardering voor vrijwilligers te continueren. Ook
het innovatie-initiatief “Buurtambassadeurs” sluit hier goed op aan.
Ondersteuning van professionals en vrijwilligers moet wederkerig zijn. Vrijwilligers functioneren pas optimaal als ze
voor meer complexe of specifieke taken terug kunnen vallen op professionals. Er zal dus een loket moeten zijn waar
vrijwilligers of hun organisaties verzoeken om ondersteuning kunnen indienen.
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger
zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning (participatiesamenleving). Dit heeft
positieve kanten, maar het heeft ook geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn mensen tussen wal en schip beland.
Maar dat is niet alles. Ook de gemeenschap heeft een taak, daar waar burgers niet aan de hulpvraag kunnen
voldoen. Dan moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen
kracht redden.
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. Daarnaast zal de
gemeente vrijwilligersorganisaties voldoende ondersteunen om het vrijwilligerswerk te kunnen faciliteren.
Onze gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van
onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet
moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering,
maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van
vrijwilligerswerk.
Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Maar de
ChristenUnie-SGP wil vooral de ondersteuning van mantelzorg afstemmen op de behoefte die mantelzorgers zelf
aangeven.
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o De gemeente ondersteunt organisaties die actief zijn in het inzetten van vrijwilligers (b.v. Handje Helpen,
Buurtgezinnen, NPV/Diaconaal Platform, etc.) door:
o Subsidiëring
o Faciliteren van een breed platform informele zorg
o Wijkgerichte samenwerking tussen beroepskrachten uit de sociale teams en informele zorgorganisaties en
vrijwilligersorganisaties stimuleren en faciliteren
o Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en waardering vrijwillige inzet
o Vrijwillige inzet van inwoners stimuleren en vergroten (bijv. via een gratis Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) verkrijgen, indien zij dat nodig hebben en er geen belemmeringen zijn)
o De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening; in
overleg met de mantelzorger (wat zij aangeven als zinvolle voorzieningen)
o Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school
kunnen gaan en vrije tijd hebben
o De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning;
o De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg.
o Stimuleren van de opzet en het vergroten van het sociale buurtnetwerk.

STATUSHOUDERS
De afgelopen jaren zijn we in Europa geconfronteerd met nieuwe stromen vluchtelingen. In de Bijbel wordt ons
meerdere keren aangegeven dat we om moeten zien naar kwetsbaren in de samenleving waarbij “de vreemdeling”
2
telkens expliciet genoemd wordt. Een goede opvang van vluchtelingen is dus ook een Bijbelse opdracht .
De rijksoverheid is de eerstverantwoordelijke voor het vluchtelingenbeleid, maar voor de huisvesting en integratie
ook in belangrijke mate aangewezen op de samenwerking met de gemeente. Ook de gemeente De Ronde Venen
heeft een taakstelling gekregen om statushouders (vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben ontvangen) op te
vangen. De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook ervoor zorgen
dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren.
‘Asielzoekerwijken of -straten’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, spreiding is belangrijk.
Daarbij is, naast huisvesting, ook de sociale integratie van groot belang. Een kritische succesfactor daarbij is de taal
leren. Maar ook contacten met de autochtone bevolking zijn van belang, zodat de vreemdeling van ver zo snel
mogelijk onze cultuur leert begrijpen en de taal aanleert. Verschillen in culturen leiden soms ook tot onbegrip en
discriminatie. Onderling contact tussen autochtone en allochtone Nederlanders wordt gestimuleerd om het
wederzijdse begrip en de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Vanuit de waarde van gastvrijheid wordt een goed
beleid gevoerd richting vluchtelingen en asielzoekers. De gemeente stimuleert buurt- en wijkcomités om
programma’s op te zetten die ontmoetingen tussen autochtoon en allochtoon bevorderen, want onbekend maakt
onbemind.
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen.
Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun
integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en
ondersteuning. 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.

2

Zacharia 7 vs 9 en 10
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Een mogelijke oplossing kan ook zijn om met bedrijven afspraken te maken over ondersteuning van hun inzet in het
eerste jaar van de inburgering, waarmee latere uitkeringen worden bespaard. Hiermee bereiken we dat
vluchtelingen de taal tijdens het werk leren, ze van de straat zijn, ze werkervaring opbouwen en er geen 3e jaar aan
uitkering betaald behoeft te worden
Om die reden pleit de ChristenUnie-SGP voor een integraal beleid waarin:
o Huisvesting van statushouders zo veel mogelijk over de kernen en wijken wordt gespreid
o Taalonderwijs aanvullend wordt ondersteund via lokale taalsteunpunten
o Statushouders direct vanaf het moment van vestiging zoveel mogelijk worden geactiveerd (bijv. ingezet voor
vrijwilligerswerk of stages bij bedrijven), ook als ze de taal nog niet spreken en daardoor:
o Stimuleren dat lager opgeleiden naast hun inburgering ook praktijkervaring opdoen, waarbij gedacht kan
worden aan stages, vrijwilligerswerk en andere leer/werkmogelijkheden.
o Stimuleren dat hoger opgeleide statushouders een intensieve cursus Nederlands kunnen volgen, en dat zij
met behoud van uitkering verder kunnen studeren om hun expertise te behouden en verder te
ontwikkelen.
o Met elke vluchteling bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak opstellen waarin
inkomen uit werk het uitgangspunt is.
o Bieden van de mogelijkheid een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de
arbeidsmarkt vergroot.
o Zorgen voor alternatieven om te participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk, wanneer
een traject naar werk (nog) niet mogelijk is..
o Lokale organisaties zoveel mogelijk hierin betrokken wordt.
o Omdat er in principe voor iedereen onderdak moet zijn, zal de gemeente in voorkomende gevallen ten
minste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en
staatlozen.

GEZONDHEID
Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij
aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Wij willen dat jongeren
gezond en vrij van verslaving opgroeien. De leefstijl heeft invloed op de kansen in de toekomst zoals werk en
inkomen.
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De
ChristenUnie-SGP wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op
alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van
het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op
scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie.
Alcoholmisbruik is ook in onze gemeente een probleem. Zeker bij de jeugd, waar een verhoogd risico op ontwikkelingsschade bestaat. Met betrekking tot de preventie inzake alcoholmisbruik zal ook nadrukkelijk de focus
gelegd moeten worden op ouders/opvoeders, waar mogelijk in samenwerking met scholen (zowel BO al VO).
De ChristenUnie-SGP stelt de volgende concrete maatregelen voor:
o Het alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen wordt gecontinueerd en zo mogelijk
geïntensiveerd.
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o De gemeente voert een actief preventiebeleid met betrekking tot het terugdringen van alcohol- en
drugsgebruik. Daar hoort ook bij het beperken van de beschikbaarheid door goede controle bij winkels en
horeca en het beperken van de toegankelijkheid van het drugsloket.
o Ten aanzien van alcoholgebruik betekent dat gebruik maken van evenementenbier, intensieve en strikte
controle op alcoholverkoop (-18), intensieve voorlichtingscampagnes, onder andere ook gericht op
ouders, ontmoedigingsbeleid sportkantines, inperking sluitingstijden horeca / (schuur)feesten.
o Ten aanzien van drugsgebruik; bij voorkeur sluiten we de coffeeshop in onze gemeente, maar in ieder
geval een gebruiksverbod in de openbare ruimte en geen klanten van buiten De Ronde Venen. Dit is via
het huidige pasjessysteem te organiseren. Er dient adequate monitoring plaats te vinden op dit beleid.
Uiteraard past daar gelegaliseerde wietteelt niet bij.
o Er zal jaarlijks een alcohol en drugs rapportage met de raad worden besproken die de beperkende
maatregelen inzake alcoholmisbruik en drugsgebruik verantwoorden.
o De ChristenUnie-SGP wil dat er geen ruimte wordt geboden aan gokhallen, bordelen en escortbedrijven
o De gemeente weert (thuis)prostitutie en zorgt voor voorlichting zowel aan de ouders als aan jongeren, over
sexting, grooming, loverboys en dergelijke.
o Stimuleren van gezond leefgedrag (stoppen met roken, tegengaan overgewicht, verslavingszorg, etc.)
bijvoorbeeld door voorlichting maar ook door het onderwerp van gesprek te doen zijn bij een hulpvraag met
betrekking tot werk en inkomen.

SPORT EN CULTUUR
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 accommodatiebeleid en het subsidiebeleid.
Bij de buitensport is na een moeizaam proces het accommodatiebeleid geharmoniseerd. De ChristenUnie-SGP vindt
dat harmonisatie ook voor de binnensport zou moeten gelden.
Voor zowel de financiering van accommodaties als van activiteiten wordt nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin
organisaties zelf hun bijdrage leveren en de mate waarin zij een maatschappelijk rendement leveren
(maatschappelijke kosten-batenanalyse). Daarmee worden organisaties uitgedaagd om hun relevantie aan te tonen
en zo mogelijk te vergroten.
Bijzondere aandacht heeft voor ons het bewaren en beschermen van cultureel erfgoed (objecten, gebouwen,
monumenten, documenten, etc. uit de lokale geschiedenis). Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en
drager van onze culturele identiteit. Als er sprake is van leegstand of achterstallig onderhoud, dan vindt de
ChristenUnie-SGP het belangrijk dat daar lokaal zicht op is om kansen voor herbestemming niet te missen en samen
met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed. 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.
Voor de ChristenUnie-SGP zijn er een aantal specifieke aandachtspunten:
o Sporten voor jongeren en ouderen wordt actief ondersteund bijvoorbeeld via de betrokken lokale
maatschappelijke organisaties
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o De exploitatielasten van accommodaties naar beneden brengen door in te zetten op lagere energielasten
door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties (bijvoorbeeld bij nieuwe aanbestedingen of groot
onderhoud).
o Waar mogelijk qua locatie integreren van culturele activiteiten zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de
gebouwen
o Toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen / jongeren bevorderen (zeker de doelgroep die om
financiële reden er geen gebruik van maakt)
o Beschikbaarheid van sport en cultuur voor mensen met een beperking vergroten.
o Gezondheidsbevordering voor iedereen (bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van overgewicht) en
meer specifiek langer fit en gezond blijven van ouderen.
o Vergroting algemene ontwikkeling door deelname aan culturele activiteiten.
o Scholen worden ondersteund met betrekking tot de natuur- en cultuur educatie, maar met een eigen
invulling die bij de identiteit van de school past.
o Faciliteren van openbare culturele evenementen voor een breed publiek zoals bijv. het Straatfestival in
Mijdrecht.
o Versterken van sociale cohesie / integratie van verschillende groepen inwoners.
o Geen subsidiëring van organisaties of activiteiten die aanstootgevend of opzettelijk grievend zijn voor
groepen inwoners.
o Aan de ondersteuning van lokale media wordt als voorwaarde gesteld dat zij onafhankelijk en objectief hun
werk doen en ook hun journalistieke taak met betrekking tot verslaggeving van sportieve, culturele en
bestuurlijke activiteiten invullen.

WERK EN INKOMEN
ARMOEDEBELEID
We zien dat voor steeds meer mensen de samenleving complex is geworden wat zich onder andere uit in de
toename van de schuldenproblematiek. Voorbeelden hiervan zijn de complexe toeslagregelingen (bijvoorbeeld
kinderopvang). Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving als
geheel de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke
schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet worden vermeden. Juist deze betrokkenen kunnen
daarmee moeilijk omgaan.
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van
schulden is dus van groot maatschappelijk belang en heeft haast, zeker ook wanneer het gaat om gezinnen met
kinderen.
Wachttijden moeten worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers snel worden
geïnformeerd. Om een eventuele noodzakelijke wachttijd te benutten moet het bij de eerste melding gebruikelijk
zijn om andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij op steun van de
gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in
kennisoverdracht.
Daarnaast bestaat er een risico van een samenloop van regelingen die het armoedebeleid complex en mogelijk
contraproductief maakt. 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
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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. Daarbij denken we aan:
o De voorzieningen voor budget- en schuldhulpmaatjes worden gecontinueerd een aangevuld met andere
voorlichtingsvoorzieningen om te voorkomen dat mensen in problematische schulden terecht komen.
o Het schuldhulpbeleid is erop gericht om niet alleen mensen uit de schulden te halen, maar om ze daar ook uit
te houden. Dat kan betekenen dat langduriger begeleiding nodig is.
o Hierbij wordt samenwerking gezocht met banken, nutsbedrijven en andere relevante partijen die hier belang
bij hebben.
o Er wordt een armoedebeleid ontwikkeld, waarin versnippering en overlap van regelingen wordt vermeden en
het eigen initiatief (bijvoorbeeld van uitkering naar werk) wordt gestimuleerd.
o Bij het bepalen van de maatregelen is er specifiek aandacht voor het tegengaan van kinderarmoede.
o Bij ‘stapeling’ van de kosten van eigen bijdragen wordt rekening gehouden met inkomen en draagkracht.
o Er worden voorzieningen getroffen of gestimuleerd om ouderen te ondersteunen bij financiële zaken
(administratie, belastingzaken).
o Het beschikbare budget voor inkomensondersteuning bij chronisch zieken en gehandicapten wordt weer
teruggebracht op het niveau van de overdracht van rijk naar gemeente in 2015.
o Voor het verkrijgen van ondersteuning (bijstand) mag ook een maatschappelijke tegenprestatie gevraagd
worden.
o Zolang de voedselbank nog nodig is, zal de gemeente die ondersteunen via een passende huisvesting.

WERK
Arbeid biedt mensen vooral ook de mogelijkheid om meer mee te doen in de samenleving, om hun verantwoording
naar hun omgeving (gezin) te nemen en om in relaties en verbindingen met andere mensen te leven. Voor de
ChristenUnie-SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg,
ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en
gewaardeerd. We constateren echter dat onze samenleving hier een dubbele standaard hanteert: enerzijds wordt
meer van mensen verwacht met betrekking tot vrijwilligerswerk en mantelzorg in het kader van de
“participatiesamenleving” maar tegelijk maakt de overheid dat onmogelijk door de betaalde arbeidsparticipatie met
allerlei (fiscale) regelingen op te voeren. De ChristenUnie-SGP wil ook nadrukkelijk waardering uitspreken voor
mensen die (tijdelijk) geen betaalde arbeid verrichten om zorgtaken op zich te nemen bijvoorbeeld voor ouders of
kinderen. Het inzetten van PGB’s voor informele zorg kan die klem van noodgedwongen betaalde arbeid deels
wegnemen.
Hoewel De Ronde Venen een relatief gunstig werkloosheidspercentage en een minder dan gemiddeld bijstandsbestand kent, zien we ook in onze gemeente groepen die minder kansen op het vinden van een baan hebben. We
denken dan aan jongeren zonder startkwalificatie, oudere en vaak langdurige werklozen dan wel mensen die al
langer in de bijstand zitten met een vaak laag of niet meer passend opleidingsniveau dan wel niet passende
werkervaring en mensen met een (psychische en/of fysieke) arbeidsbeperking.
De ChristenUnie-SGP voelt zich verantwoordelijk voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken.
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden)
worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de
gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet
de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.
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Met het besluit om de gemeenschappelijke regeling PAUW (sociale werkplaats) op te heffen, is er een situatie
ontstaan waarin de gemeente zelfstandig de opvang van een groep kwetsbare mensen in het arbeidsproces moet
voorzien. Dat besluit is ingegeven doordat de WSW is afgeschaft voor nieuwe situaties na 1-1-2015, maar met het
stopzetten van een wet is het probleem van nieuwe instroom van mensen met een arbeidsbeperking niet
weggenomen. Wij maken ons grote zorgen over de uitvoering van een aantal specifieke onderdelen zoals
beschutwerk, de vangnetmogelijkheden (terugval), de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de
plaatsingsmogelijkheden. Voor een beperkt deel kan dit door de Kringkoop worden opgevangen, maar voor een
aantal zaken zal er een of andere vorm van regionale samenwerking nodig zijn.
Al geruime tijd is er sprake van een serieuze krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde beroepsgroepen (met name
in de techniek en de zorg). Juist dit beroepsonderwijs ontbreekt in onze. De ChristenUnie-SGP is van mening, dat de
gemeente hier haar verantwoordelijkheid moet nemen en in samenspraak met het onderwijs en ondernemers naar
praktische mogelijkheden moet zoeken om zowel deze jongeren als de groep langdurig werklozen naar een
passende baan om te scholen. Onorthodoxe methoden gaan we daarbij niet uit de weg bijvoorbeeld door
meerjarige samenwerkingsverbanden met ondernemers, werk/leer-ervaringsplekken met behoud van uitkering dan
wel via een salaris met loonkostensubsidie, etc. zijn daarbij denkbaar. Praktijkvoorbeelden elders zoals
Meester/Gezel-arrangementen, de Meesterbeurs of de Metaalvakschool, kunnen daarbij toepasbaar voor onze
gemeente gemaakt worden.
Voor deze groepen mensen wil de ChristenUnie-SGP dat de gemeente een extra inspanning verricht.
o De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende
participatiebanen en beschutte werkplekken.
o Hoewel we mensen met een arbeidsbeperking bij voorkeur in een reguliere werksituatie onderbrengen, zal
naast maatwerk en flexibiliteit deze invulling ook hun eigenwaarde stimuleren.
o De gemeente zal, om de knelpunten als gevolg van het opheffen van PAUW, voor de specifieke problemen
rondom arbeidsparticipatie dus ook naar regionale samenwerking zoeken om ervoor te zorgen dat de
volgende knelpunten goed zijn opgelost:
o specifieke aandacht voor de personeelsbegeleiding en ontwikkeling naast de zuiver administratieve taken.
o handhaven van voldoende expertise tussen mbt begeleiding, etc… is gegarandeerd
o de toekomstige situatie beschut werk, niet alleen voor de bestaande WSW, maar ook voor “nieuw
beschut”, dient continuïteit te garanderen, versnippering van beschut werk te voorkomen, te voorzien in
voldoende vangnetmogelijkheden (mensen met een arbeidsbeperking moeten terug kunnen vallen op
beschut werk) en ontwikkelmogelijkheden (voorkomen van uitval naar dagbesteding / vrijwilligerswerk).
o toekomstige keuze ten aanzien van groen/schoonmaak zijn zodanig ingericht, dat adequate begeleiden,
overplaatsing bij fricties en de benodigde faciliterende ondersteuning voor de uitvoering mogelijk blijft.
o bij het eventueel overdragen aan een derde partij ten aanzien van groen/schoonmaak zal gekozen
worden voor een zogenaamde sociale onderneming.
o Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel
mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
o Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden,
worden beloond;
o In samenspraak met onderwijs en ondernemers opzetten van een “Deltaplan Passende Omscholing” om
jongeren zonder startkwalificatie en (langdurig/oudere) werklozen naar een passende baan om te scholen.
o Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich nemen, krijgen
sportverenigingen een rol bij integratie;
o De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)-werk te krijgen.
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o Maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe
zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van
uitkering.

ECONOMIE
De Ronde Venen kent een breed scala aan economische activiteiten zoals transport en (groot)handel, maakindustrie,
detailhandel, agrarische activiteiten, recreatie en toerisme. Daarnaast zijn we qua economie (werkgelegenheid)
nauw verbonden met de regionale omgeving, zowel richting de eigen provincie, als richting de regio Amstelland.
Ondertussen digitaliseert onze economie steeds meer, wat gevolgen heeft voor de aard van het werk en de plek
waar mensen werken, de verkeersstromen, het ontstaan van nieuwe bedrijfssoorten en nieuwe technologieën. En
dat gaat ontzettend snel. We zien steeds meer dat bedrijven in korte tijd tot bloei komen, maar ook (door
onvoldoende alert te reageren op ontwikkelingen) snel ten onder kunnen gaan. Het is dus zaak dat ook de gemeente
met het oog op het economisch beleid hier alert op is.
De ChristenUnie-SGP zet met betrekking tot bedrijventerreinen bij voorkeur in op renovatie van bestaande
bebouwing / herinrichting van bestaande terreinen. Wel willen we ruimte bieden aan het natte bedrijventerrein
(Amstelhoek), mits daar voldoende animo bij het bedrijfsleven voor is.

AGRARISCHE SECTOR
De ChristenUnie-SGP is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een sector die de
afgelopen decennia een ontwikkeling van schaalvergroting met daarbij inkrimping van het aantal bedrijven heeft
meegemaakt. Een toekomstbestendige, en dus duurzame, agrarische sector heeft een gezonde economische basis,
is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en
leefomgeving (weidevogels, insectenstand, etc). Daarbij kiezen we voor grondgebonden bedrijfsvoering waarbij
verbreding en diversificatie, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie of regionalisering van de voedselvoorziening
de ruimte krijgt. (Jonge) boeren en tuinders verdienen een goede toekomst, ook in onze gemeente.
De afgelopen jaren is bij de consument steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de herkomst van
voedsel, wat kansen biedt voor regionalisering van de voedselvoorziening zoals bijvoorbeeld via het concept van
Hartstocht in Abcoude of de Eemlandhoeve in Bunschoten.
Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector. Wat
de ChristenUnie-SGP betreft betekent dit:
o Om verloedering tegen te gaan, wordt beleid ontwikkeld voor “Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB)”.
Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank.
o Agrarische ondernemingen richten zich primair op het in stand houden van het agrarisch gebied.
Ondergeschikt daaraan krijgen bedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren, voor
zover dat een binding heeft met de agrarische activiteit of past binnen het landelijk gebied, zoals
landschapsonderhoud, verkoop streekproducten, kleinschalige verblijfstoerisme, etc.
o Agrarische ondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk
te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en
landschap. Dat biedt ook ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen op randen en uithoeken van agrarisch
gebied, mits de agrarische bestemming gehandhaafd blijft.
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o Bevorderen van de verbinding tussen de lokale agrarische sector en de lokale (voedsel) detailhandel waarmee
de regionalisering van de voedselvoorziening versterkt wordt.

DETAILHANDEL
Na een aantal jaren waarin de detailhandel het moeilijk heeft gehad, zien we nu een langzame kentering. Toch blijft
er een zekere leegstand van winkels bestaan en zeker in de kleine kernen komt het winkelaanbod, zoals dat er een
aantal jaren geleden nog was, niet meer terug. Mede door de digitalisering zal er ook steeds meer verschuiving
ontstaan naar internetverkoop en bezorgdiensten in plaats van fysieke winkels. Willen winkelgebieden nog
aantrekkelijk zijn, zullen ze continue moeten vernieuwen en een goede mix moeten bieden van een aantrekkelijk
winkelaanbod, horeca, prettige omgeving en digitale voorzieningen. We zullen dus, in samenspraak met de lokale
detailhandel en horeca, naar “winkelgebied 2.0” moeten ‘door-ontwikkelen’ en permanent vernieuwen om de
concurrentie met omliggende gemeenten aan te kunnen. Daarnaast zal de gemeente na moeten denken over de
begrenzing van het winkelgebied om dat compact te houden en het bieden van meer ruimte voor (terras)horeca om
de levendigheid te bevorderen. Hoewel hier een duidelijke verantwoordelijkheid voor lokale ondernemers ligt, kan
de gemeente dat proces wel faciliteren. Een lokaal ondernemersfonds kan daarbij een goed instrument zijn.

RECREATIE EN TOERISME
De Ronde Venen heeft een prima potentieel om een aantrekkelijke recreatieve gemeente te zijn met de plassen, het
buitengebied de diverse historische elementen en een breed scala aan horecavoorzieningen. De uitdaging zit in de
samenwerking. En daarbij zijn vooral de ondernemers en andere lokale partijen nodig. Met een goede
samenwerking, slimme arrangementen en een goede marketing kan de recreatieve kracht van onze gemeente goed
tot zijn recht kan komen.
De rol van de gemeente is daarbij coördinerend en faciliterend. Bijvoorbeeld door via haar website en app een
informatieplatform te bieden voor toeristen van elders.

ZONDAGSRUST
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, gedwongen arbeid (ook van de ambtelijke organisatie) op
zondag en de overlast van evenementen op zondag.

RUIMTE
De ChristenUnie-SGP ziet voor de komende periode een aantal grote uitdagingen. Allereerst staan we voor de
invoering van de Omgevingswet en de wijze waarop we dat gaan uitvoeren, de keuzes die daarbij gemaakt moeten
worden en de gevolgen daarvan.
Daarnaast zullen we met het oog op de demografische ontwikkeling ook moeten nadenken over de toekomstige
woningbouw. Niet alleen voor starters, maar juist ook voor senioren, waarbij de uitdaging ligt in een goede
woonvoorziening waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen zonder te vereenzamen.
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Een bijzonder project is het centrumplan in Vinkeveen. Het is jammer dat in de ontwikkelingen van het project met
een deel van de betrokken omwonenden geen goed communicatietraject is doorlopen. Dat moet hersteld worden.
De ChristenUnie-SGP staat niet negatief tegenover deze plannen mits de gemeentelijke bijdrage aanvaardbaar is en
de gemeente niet de initiatiefnemers de risicodragende partij zijn. De ontsluiting via de Veendijk is voor ons
acceptabel, mits de aansluiting op de Kerklaan verkeersveilig realiseerbaar is en de omwonenden passend
gecompenseerd worden.
Dan blijft de toekomst van het plassengebied onze aandacht vragen, vooral met het oog op het behoud van de
natuur en de cultuurhistorische waarde enerzijds versus de recreatieve en economische belangen.
Tot slot is De Ronde Venen een echte Groene Hart gemeente met acht grote en kleine kernen en een groot landelijk
gebied, deels voor agrarisch gebruik, deels natuurgebied. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het behoud van het
landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

OMGEVINGSWET
Hoewel de invoering van de Omgevingswet, waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving
vereenvoudigd gaat worden, is uitgesteld tot ten minste 2021, zal de reeds begonnen overgang naar de nieuwe
regels ook op gemeentelijk niveau verder gaan. In het voorjaar van 2017 is een richtinggevend document vastgesteld
als routekaart voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet. Binnen het stelsel van een omgevingsvisie,
omgevingsprogramma, omgevingsplannen en vergunningen zal de raad een belangrijke rol moeten spelen. Dat
begint bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie, waarbij wat ons betreft ook de bevolking nauw betrokken moet
worden. De gemeentelijke structuurvisie 2030 kan daarbij als vertrekpunt gebruikt worden. De ChristenUnie-SGP wil
dat de raad, net zoals we bij de transitie van het sociaal domein in 2014/2015 hebben gedaan, ook bij de
implementatie van deze wet actief in het proces meegenomen worden.
Onze inbreng ten aanzien van die visie zal zich als volgt kenmerken:
o Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke
elementen.
o Natuur is zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk door goede wandel- fiets- en beleefpaden.
o Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.
o Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner
worden.
o Ruimte voor energie via een samenhangende visie op de ruimte voor duurzame energieopwekking op basis
van een zorgvuldige planning met participatie van onderop.
o Heldere keuzes met betrekking tot welke bedrijvigheid op welke locaties wel of niet is toegestaan, vooral
waar het woongebieden en het buitengebied betreft.
o Logische keuzes voor nieuwe woonlocaties voor de toekomstige woonopgaven na 2021
Maar ook de raad zal actiever bij het ontwikkeltraject betrokken moeten worden. Tot nog toe is de voorbereiding
vooral ambtelijk geweest met een enkele informatiebijeenkomst. De ChristenUnie-SGP pleit voor een permanente
werkgroep Omgevingswet voor de komende vier jaar, bestaande uit raadsleden, belangstellende burgers (onder wie
ook deskundigen) en ambtenaren om de uitwerking van de Omgevingswet te volgen en te testen. Dat kan door
daarvoor aangewezen testprogramma’s vanuit die werkgroep te begeleiden. Maar de werkgroep zal ook,
bijvoorbeeld aan de hand van controversiële praktijkgevallen nagaan hoe de Omgevingswet in de praktijk gaat
uitwerken. De resultaten van de werkgroep zullen actief met de overige raadsleden gedeeld worden.
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PLASSENGEBIED
Met betrekking tot het Plassengebied is zowel de waterkwaliteit als het nieuwe bestemmingsplan een belangrijk
onderwerp. Een goede waterkwaliteit - schoon water - is belangrijk voor ons allemaal, maar ook voor de
leefbaarheid van de dieren die erin leven. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het welzijn van mensen, maar
ook voor dat van plant en dier. Zo vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers te maken
daar waar het kan. Ook valt te denken aan ‘visbossen’ op de verdronken eilandjes, die paaigebieden voor de vissen
vormen. 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. Hierbij is het
erg belangrijk ook mensen die netjes het bestemmingsplan hebben afgewacht, ook de mogelijk te geven om een
vergunning aan te vragen voor een bouwwerk. Wel kan het nodig zijn dat bestaande illegale bebouwing (deels) zal
moeten worden afgebroken. Ook moet aandacht besteed worden aan sanitaire voorzieningen en afval inzamelen.
Op deze punten zal streng gehandhaafd moeten worden. Aandachtspunten zijn dus onder meer:
o Waterkwaliteit ook inrichten op welzijn van dieren en planten.
o Bebouwingsmogelijkheden op de legakkers, binnen de grenzen van het bestemmingsplan, eerlijk verdelen
tussen bestaande bouw en nog lege legakkers
o Een vorm van een recreatievergoeding voor bezoekers van de plassen om het gebied goed te kunnen
onderhouder (bv via een vaarvignet).

WONEN
We komen uit een periode waarin sprake was van een huizencrisis, die werd voorafgegaan door een overspannen
huizenmarkt. Thans lijkt zich dit laatste weer voor te doen: uit de pan rijzende prijzen, tekorten aan betaalbare
woningen en een verdere scheefgroei in de huurmarkt. Daarbij komt, naast het probleem voor de starters op de
markt, ook een tekort aan goede woonvoorzieningen voor senioren. Zij blijven langer zelfstandig wonen, maar de
woningen zijn vaak niet geschikt als zorgwoning en staan versnipperd in de wijken en dorpen waardoor
vereenzaming toeneemt en bereikbaarheid van voorzieningen steeds meer een probleem wordt. Nu kan de
gemeente al die problemen niet zelfstandig oplossen. Zij is daarbij ook aangewezen op de woningbouwvereniging en
vastgoedontwikkelaars, maar de gemeente kan wel een aantal instrumenten inzetten die aan deze problemen
tegemoetkomen. Dat kan door aantrekkelijke alternatieven te bieden die de doorstroming bevorderen.
Woningsplitsing zal naar ons idee geen realistische oplossing bieden.
Daarnaast zetten we initiatieven met betrekking tot verduurzaming op de bestaande woningvoorraad voort zoals
advisering en stimulering van particulieren.
In onze gemeente staan ook een groot aantal recreatiewoningen, die voor een deel permanent bewoond worden.
Deels door middel van een persoonlijke gedoogbeschikking, deels illegaal. Al geruime tijd loopt de discussie over
legalisering en toestaan van permanent bewoning. De ChristenUnie-SGP is van mening dat recreatiewoningen
primair voor recreatie bedoeld zijn. (Gedeeltelijk) legaliseren kan wat ons betreft alleen indien dat beperkt van
omvang is, er geen afwenteling op de samenleving plaatsvindt (bijv. m.b.t. de infrastructuur, parkeren, etc.) en er
voor de eigenaren geen significant financieel voordeel ontstaat als gevolg van waardevermeerdering.
De ChristenUnie-SGP ziet de volgende knelpunten:
1.

Te weinig betaalbare woningen voor starters (waardoor jongeren wegtrekken en we meer vergrijzen dan
wenselijk is).
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

In algemene zin een krapte op de woningmarkt, terwijl onze bouwprogramma’s tegen het einde van de
raadsperiode 2018-2022 alle zijn afgesloten.
Toename aantal éénpersoonshuishoudens, zowel bij jongeren als bij ouderen.
‘Scheefwonen’ in de huursector.
Tekort aan betaalbare huurwoningen boven de sociale huurgrens (€ 700 - € 1000)
Passende huisvesting van senioren, dicht bij voorzieningen en zo uitgevoerd dat zorg aan huis makkelijk te
realiseren is. Daarbij hoort ook ruimte bieden bij het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten, omdat
wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Huisvesting van kwetsbare groepen of urgente gevallen als gevolg van relatieproblemen, huiselijk geweld of
spanningen in gezinnen.

Voor deze knelpunten zullen dus oplossingen gezocht moeten worden waarbij gedacht kan worden aan:
o Betaalbare appartement complexen of tiny house oplossingen voor alleenstaanden (starters, gescheiden
mensen, statushouders, etc.)
o Ontwikkeling van woon/zorg-zones met een mix van huur en koopappartementen gericht op zowel senioren
als starters (generatiemix), winkelvoorzieningen (of dicht bij winkelvoorzieningen) en
gemeenschapsvoorzieningen (hofjesconcept / zorg op maat).
o In woningbouwprogramma’s goede mixafspraken maken (sociale huur, koop, doelgroepen, etc..) passend bij
de (demografische) ontwikkelingen.
o Voorbereiden woningbouwprojecten voor de periode na 2022.
o Bij eventuele inbreng van gemeentelijke grondposities is niet de opbrengst, maar de maatschappelijke
opgave leidend
o Breed pallet van instrumenten zoals startersleningen, grondprijs met speculatiebeding,
doorstroomhuurbeleid of eventueel erfpacht.
o Ruimte voor particulier initiatief om huisvesting te verzorgen voor kwetsbare groepen

WERKEN
Hoewel veel van onze inwoners werken in de regio, wordt de nodige werkgelegenheid in de eigen gemeente
verzorgt onder andere op verschillende bedrijventerreinen, de (detail)handel, de agrarische sector en in de horeca
en het toerisme. Tegelijk zien we een arbeidsmarktontwikkeling waarin steeds meer mensen (al dan niet gedwongen
tot) als ZZP-er aan de gang zijn gegaan, waarbij vaak vanuit huis (woonomgeving) wordt gewerkt. Zolang dat binnen
de woonomgeving past (en niet tot overlast leidt) is dat acceptabel, maar de ChristenUnie-SGP ziet (overlast
gevende) bedrijven bij voorkeur niet in woonkernen gevestigd. Dat geldt ook omgekeerd, bij voorkeur geen
woonfunctie op bedrijventerreinen. Zodra zich kansen voordoen om die situaties aan te passen, zullen we dat actief
stimuleren.
Daarnaast zal ook de digitalisering (bijvoorbeeld de toename van thuiswerken) van invloed zijn op de plek waar men
werkt. Dat kan ook van invloed zijn op de behoefte aan bedrijventerrein-capaciteit (met name kantoren) en dus
leiden tot leegstand en verloedering. De gemeente zal dit dus actief monitoren en daar regelmatig met de
ondernemers(verenigingen) over afstemmen. Via de bestemming van gebieden kunnen we negatieve effecten
sturen. Dat geldt ook voor de vestiging van ondernemingen in het buitengebied die niet passen in een agrarische
omgeving. Overplaatsing naar bedrijventerreinen zal dan worden gestimuleerd.
De ChristenUnie-SGP is van mening dat een nat bedrijventerrein in Amstelhoek, mits voldoende belangstelling van
ondernemingen, een goede ontwikkeling zou zijn, mede met het oog op aan- en afvoer van materialen (ontlasting
van de verkeersdruk) en het uitplaatsen van een aantal bedrijven die nu teveel in woonkernen zijn gesitueerd.
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OPENBARE RUIMTE
Het bevorderen van de leefbaarheid en tegengaan van de vereenzaming kan deels ook opgelost worden door
maatregelen in de openbare ruimte. 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. We kijken daarbij ook naar innovaties elders in het land zoals de resultaten uit de
prijsvraag Who Cares (een landelijke ontwerpwedstrijd waaraan vier steden meedoen: Almere, Groningen,
Rotterdam, en Sittard-Geleen); zie www.prijsvraagwhocares.nl.
Daarnaast moet de openbare ruimte maximaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat kunnen
gehandicapten zijn, maar ook senioren kunnen moeite hebben bv met de inrichting van trottoirs, oversteekplekken,
openbare gebouwen, etc…
o In de komende periode in de wijken realiseren van ontmoetingsplekken
o Bij herstel- en renovatiewerkzaamheden zal dus bijzonder aandacht gegeven worden aan de weginrichting en
toegankelijkheid voor mensen met een beperking

MILIEU
Als christenen geloven we in het hiernamaals, met een vernieuwde aarde. Maar dat betekent niet dat we geen
idealen hebben voor de wereld waarin we nu leven.
Wij hebben de schepping van onze Schepper ontvangen om deze op een juiste wijze te bebouwen en te bewaren.
Het is onze taak om een leefbare wereld aan de volgende generatie door te geven.
De ChristenUnie-SGP gaat ervan uit dat de aarde met al zijn hulpbronnen door God is geschapen, en dat de
mensheid de taak heeft zorgvuldig met deze schepping om te gaan. Dat is niet vrijblijvend, maar noodzaakt ieder
individu en ook de gemeenschap de hulpbronnen zo te gebruiken dat geen blijvende schade wordt aangebracht.
In de komende periode vraagt in dit kader de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame
bronnen (wind, zon, water) de aandacht. Waar mogelijk moet de gemeente dit stimuleren en ook zelf in de praktijk
brengen. De gemeente zal zelf het goede voorbeeld moeten geven op het terrein van afval, energie, water, lucht en
natuur. Daarnaast hechten we aan partnerschap met de agrarische sector met het oog op verduurzaming (panelen
op daken, landschapsbeheer, verbeteren biodiversiteit).
leder raadsvoorstel zal een duurzaamheidsparagraaf bevatten waarin wordt aangegeven wat het voorstel voor
impact heeft met betrekking tot duurzaamheid.

AFVAL
De wijze waarop goederen worden geproduceerd en geconsumeerd brengt onvermijdelijk mee dat afval ontstaat.
Het is in ieders belang dat dit op een goede manier wordt weggewerkt. Daarom is het een taak van de gemeente
zorg te dragen voor een goede en juiste verwijdering van het afval van particuliere huishoudens en erop toe te zien
dat bedrijven dit doen met betrekking tot hun eigen afval. Het verwijderen van afval van particuliere huishoudens is
een kostenpost voor de gemeenschap. Het beleid van de gemeente zal erop gericht moeten zijn huishoudens te
stimuleren hun inkopen zo te doen dat zo weinig mogelijk afval overblijft.
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Voor het overige zal het beleid van de gemeente erop gericht moeten zijn dat de inzameling van het afval zoveel
mogelijk ‘gescheiden’ gebeurt, zodat waardevolle stoffen kunnen worden hergebruikt. Het streven is dat daarmee
de hoeveelheid van aangeboden restafval zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij alle maatregelen moet er aandacht zijn
voor mensen die minder goed in staat zijn afval gescheiden op te slaan, zoals ouderen en bewoners van hoogbouw.
Betalen naar volume zou een oplossing kunnen bieden, mits dat een eerlijk systeem is en bijvoorbeeld gezinnen met
kinderen niet meer belast dan goed verdienende tweeverdieners zonder kinderen.
De gemeente draagt ertoe bij dat het ontstaan van zwerfafval zo veel mogelijk wordt voorkomen (afvalbakken e.d.)
en dat het wordt verwijderd op plaatsen waar dit toch wordt aangetroffen.
Daarom zal de gemeente inzetten op:
o Bewustwording bij de inwoners om ontstaan van afval zo veel mogelijk te voorkomen en daarmee de
afvalstroom te verminderen
o Afvalscheiding zo veel mogelijk te bevorderen onder andere door uitbreiden van (laagdrempelige)
voorzieningen en zo mogelijk belonen van effectieve afvalscheiding.
o Zoveel mogelijk inzamelen van zwerfafval waarbij ook een beroep gedaan kan worden op mensen die een
uitkering ontvangen als tegenprestatie.
o De papierinzameling met en ten bate van verenigingen en kerken moet in stand blijven.

ENERGIE
Met het aannemen van het “Spoorboekje naar een Klimaatneutrale gemeente in 2040” is een belangrijke stap gezet
naar het minder afhankelijk maken van onze gemeente van fossiele brandstoffen. 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. Ook hier geldt: besparing is de eerste
duurzaamheidswinst. 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.
De ChristenUnie-SGP ziet een belangrijke rol voor de samenleving in het bevorderen van het gebruik van duurzame
energie en het besparen van energiegebruik. Wij willen burgerinitiatieven op dit gebied stimuleren, bijvoorbeeld via
gezamenlijke particuliere coöperaties die duurzame energie opwekken. Daarnaast kan de gemeente ondersteuning
bieden om zoveel mogelijk subsidiegeld (provincie, Rijk en Europa) binnen te krijgen om in de gemeente te
investeren.
Ook kan de gemeente de verduurzaming stimuleren door een gedifferentieerd OZB tarief (gekoppeld aan het
energielabel), voor zover dat wettelijk mogelijk is, of door extra duurzaamheidsleningen te verstrekken bijvoorbeeld
als inwoners hun bestaande woning gasvrij willen maken.
Derhalve pleit de ChristenUnie-SGP voor:
o Faciliteren van kennisopbouw, kennisoverdracht, waaronder uitwisseling van ‘best practice’ en ervaringen, en
advisering met betrekking tot energiebesparing en energieopwekking.
o Ondersteunen van inwoners met betrekking tot het gebruikmaken van (subsidie)regelingen om deel te
nemen aan de energietransitie. Zo nodig instellen van duurzaamheidsleningen / duurzaamheidsfonds.
o Stimuleren van verdere energiebesparingsmogelijkheden bij particulieren (woningen) en bedrijven.
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o Stimuleren van de opwekking van zonne-energie zowel bij particulieren, bedrijven als maatschappelijke
instellingen. Daken van (bedrijfs)gebouwen lenen zich qua oppervlakte daar prima voor.
o De gemeente geeft het voorbeeld door uiterlijk in 2020 alle daken van (semi)gemeentelijke gebouwen van
zonnepanelen te hebben voorzien en het eigen wagenpark zoveel mogelijk te vergroenen.
o 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.)
o Onderzoeken of kleinschalige windenergie installaties in woongebieden ingepast kan worden.
o In samenwerking met belanghebbenden kan hiervoor ook een collectieve energie-coöperatie worden
opgericht.
o Ruimte bieden aan ondernemers die andere vormen van alternatieve energie-opwekking willen ontwikkelen
(biomassa en biovergisting, warmte/koude-opslag, etc.). Met name de agrarische sector kan hierbij een
belangrijke bijdrage leveren en daarmee ook nog een neveninkomstenbron ontwikkelen.
o Uitbreiden van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en, zo daar behoefte aan is, voor elektrische fietsen.
o In samenspraak met bedrijven te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is voor hergebruik van energie
(bijv. door warmte / koude transport).

WATER
Waterbeleid komt steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Daarbij gaat het om veiligheid, kwaliteit en
kwantiteit (berging en afvoer). De betrokkenheid van de gemeente met betrekking tot de waterkwaliteit is beperkt;
deze ligt meer op het terrein van de hoogheemraadschappen en de waterzuiveringsbedrijven. Maar ten aanzien van
het waterbeheer kan de gemeente wel een rol spelen.
We zien dat we steeds vaker te maken krijgen met grote hoeveelheden regenwater in een korte tijd. De afvoer
hiervan is op veel plaatsen in ons land een probleem.
o Bij de aanleg / reconstructie van wegen en wijken zal er nagedacht moeten worden over maatregelen om te
komen tot een versnelde afvoer van regenwater, daar waar de capaciteit van de riolering niet toereikend is.
o Creatief omgaan met regenwater, bijvoorbeeld door stimulering van het gebruik van infiltratiekratten in
tuinen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem
opgenomen.
o Er wordt actief beleid gevoerd om de verstening tegen te gaan. Inwoners worden gestimuleerd om hierin hun
aandeel te leveren.
o Parkeerplekken worden zoveel mogelijk uitgevoerd met waterdoorlatende constructies
o Hemelwaterafvoer wordt zoveel mogelijk apart opgevangen of afgevoerd om overbelasting van het
rioleringssysteem te beperken, te beginnen in nieuwbouwwijken.

GROENBEHEER
Met het afgelopen jaar aangenomen groenbeleidsplan is een duidelijke en goede stap gezet naar een groenbeheer
waarbij inwoners worden betrokken en waarbij biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt is. De ChristenUnie-SGP
steunt dit beleid omdat het volledig aansluit op ons vorige verkiezingsprogramma. Voor het groenbeheer gelden wat
ons betreft dus nog steeds:
o Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra
aandacht en moet bij bouwplannen rekening gehouden worden dat er voldoende groen in de wijken
aanwezig blijft.
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o Het tegengaan van onkruid op de openbare weg en parkeerruimtes moet op een milieuvriendelijke wijze
gebeuren.
o Bewoners de mogelijkheden geven tot eigen groenbeheer van perken, plantsoenen, etc. in hun
woonomgeving
o Bij de keuze van bomen en struiken de biodiversiteit (waaronder de bijenstand) stimuleren
o Actieve samenwerking met provincie, waterschappen, agrarische sector en Natuurorganisaties met
betrekking tot groen/natuurbeheer om de biodiversiteit maximaal te bevorderen.

VERKEER
FIETSEN EN WANDELEN
Om meerdere redenen is het stimuleren van fietsen van belang. We denken dan aan gezondheidsvoordelen en
milieuvoordelen. De ChristenUnie-SGP pleit voor een lokale fietsagenda waarin binnen het verkeersbeleid de fiets
voorrang krijgt door:
o het bevorderen van goede fietsverbindingen en recreatieve fietspaden en -routes, alsmede (recreatieve)
voetpaden,
o het onderhoud van fietspaden,
o het realiseren en onderhouden van stallingvoorzieningen in combinatie met schuilmogelijkheden en
laadpalen (elektrisch fietsen)
o consequent het fietsverkeer bevorderen met het oog op voorrangsituaties.
o bij renovatie van fietspaden, voetpaden en trottoirs in het bijzonder aandacht geven voor het gebruik door
minder mobiele inwoners (gehandicapten en ouderen).

OPENBAAR VERVOER
Het probleem met het Openbaar Vervoer is dat we daar als gemeente niet over gaan en dat we op de grens van
twee provincies / concessiehouders liggen. De ervaringen met concessieverlening in de afgelopen twee jaar hebben
ons niet vrolijk gestemd bijvoorbeeld met betrekking tot de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Mijdrecht, de
verbindingen in Abcoude, de halfslachtige oplossing van de M-lijn in Mijdrecht en de verbindingen richting Uithoorn
en verder.
Wij blijven echter van mening dat het OV-concept, om te komen tot een robuust systeem met verkorting van
reistijd, moet bestaan uit een OV-stelsel:
o van hoogfrequente snelle verbindingen tussen bus- en treinstations (niet alleen naar het oosten en noorden,
maar ook naar zuid en west).
o met daaronder een netwerk van voorzieningen zoals interne buslijnen, belbus, buurtbus, regiotaxi.
o in combinatie met goede fietspaden, fietsstallingen en parkeergelegenheden
o we zullen blijvend aandacht vragen voor typische knelpunten zoals:
o bereikbaarheid en ontsluiting van de kernen en bedrijventerreinen
o goede connectie van bus- en treinvervoer (met name in Abcoude)
o goede aansluiting tussen de concessiegebieden.
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PROVINCIALE- EN RIJKSWEGEN
Onze gemeente wordt doorsneden door twee drukke provinciale wegen (N201 en N212) en een snelweg (A2).
Daarmee is onze gemeente ontsloten op de rest van het land. Maar de drukte, met name op en om de N201, zorgt
voor overlast zoals de dagelijkse files op een aantal plekken in de spits op de A2, de Rijksstraatweg, en bij Hofland.
De ChristenUnie-SGP steunt maatregelen die de doorstroming op die wegen bevorderen (bijvoorbeeld via goede
verkeerslichtafstelling, aanpassing van op- en afritten en het strekken van de bocht bij Hofland), en het doorgaande
(sluip)vrachtverkeer omleiden via de geëigende route van de A9. De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het
verbreden van de provinciale wegen. Wij zien een A201 niet zitten. Een autoweg met vier rijstroken die de plassen
doorsnijdt zal ongetwijfeld te duur zijn, nog afgezien van de aantasting van de natuurwaarde van het plassengebied. Een
gedeeltelijk verbreding heeft enkel tot gevolg dat er meer verkeersknelpunten op ons grondgebied komen.
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.

WEGEN- EN BRUGGEN ONDERHOUD
Al jaren is er discussie tussen De Ronde Venen en Uithoorn over de toekomst van de Irenebrug. De ChristenUnie-SGP
is van mening dat er een creatieve uitweg gevonden moet worden en pleit voor onderzoek naar het aanleggen van
een brug op de oorspronkelijke plek in een stoplicht gedoseerde éénbaans uitvoering. Hiermee blijft de
bereikbaarheid van Uithoorn voor Amstelhoek gewaarborgd, kan er een oplossing voor landbouwverkeer gevonden
worden en krijgt Uithoorn de ruimte om haar centrum te ontwikkelen.
In de achterliggende jaren is, mede door de financiële situatie van de gemeente, er veel achterstallig onderhoud aan
wegen en bruggen ontstaan. Inmiddels is er financiële ruimte om hier weer in te investeren waarbij voor de
ChristenUnie-SGP van belang is:
o prioriteit in aanpak van de wegen op basis van een afweging tussen gebruik, belang en veiligheid
o bij de aanpak die methodes kiezen die het meest duurzaam zijn met het oog op toekomstig onderhoud
o waar mogelijk de verkeersdruk reguleren met het oog op de (zwakke) ondergrond in onze gemeente

VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveiligheid heeft vaak te maken met de inrichting van wegen. De gemeente bevordert dat door het nemen
van de juiste maatregelen met betrekking tot maximumsnelheden, inrichting van kruisingen, veilige
fietsvoorzieningen en oversteekplaatsen, etc.
Om daarbij de juiste maatregelen te nemen, zal naast het actief monitoren en registeren van incidenten ook vooral
het overleg met de inwoners / omwonenden gezocht worden. Jaarlijks wordt een verkeersveiligheidsrapportage met
de raad besproken (bijvoorbeeld in samenhang met het jaarlijks overleg als genoemd onder Openbare veiligheid)
zodat eventueel te nemen maatregelen bepaald kunnen worden.
Daarnaast zal bij ieder voorstel met betrekking tot wegenonderhoud ook specifiek een “verkeersveiligheidparagraaf” zijn opgenomen.
Dertig km wegen dienen ook als zodanig uitgevoerd te worden om schijnveiligheid te voorkomen.
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VEILIGHEID
HANDHAVING
De geloofwaardigheid van het openbaar bestuur hangt nauw samen met de kwaliteit van handhaving. Daarbij zal de
focus liggen op situaties waarbij de veiligheid of volksgezondheid in het geding is dan wel waar grote
maatschappelijke onvrede of ergernis over bestaat.
De raad zal jaarlijks de resultaten van het handhavingsbeleid evalueren waarbij niet alleen de inzet, maar vooral ook
de resultaten (geconstateerde overtredingen en genomen maatregelen) beoordeeld worden. Mede op basis
daarvan kan de raad dan jaarlijks de prioriteiten en inzet bepalen.

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID
De gemeente voert een integraal veiligheidsbeleid, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende
buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en
bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief
betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. We blijven daarom actief de inzet van Burgernet en van
internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk stimuleren. Cameratoezicht zien wij als een sluitstuk van het
veiligheidsbeleid.
De ChristenUnie-SGP stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel
gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte
doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie-SGP vraagt
om voorlichting over deze mogelijkheid.
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie
waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen,
criminaliteitscijfers, onderlinge samenwerking, veiligheidscontroles, aanrijdtijden e.d. van politie, brandweer en
ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is
verplaatst.

BESTUUR
In het huidige (duale) systeem is de raad de kaderstellende en het college het uitvoerende orgaan. In de praktijk blijkt
het onderscheid tussen kaderstellen en uitvoeren nog wel eens lastig te zijn. Als de raad zich met de uitvoering gaat
bemoeien is dat veelal doordat men te weinig vertrouwen heeft in de uitvoering of de kaders niet scherp genoeg zijn
bepaald. De informatieverstrekking vanuit het college zal dus zo moeten zijn dat de raad een goed beeld heeft van de
wijze waarop de uitvoering plaatsvind, maar het college zal ook de raad aan moeten geven waar de kaders en/of de
regels knellen, zodat het beleid tijdig bijgesteld kan worden. Daarnaast stellen wij voor dat de raad vaker gebruik
maakt van het instrument van de Rekenkamer, waarbij de rekenkamer ook vanuit de raad concrete
onderzoeksopdrachten moet kunnen krijgen. Daarmee wordt de controle op de kaderstelling versterkt zodat ook
langs die weg beleidsbijstelling tijdig kan plaatsvinden. Daar hoort wel een verruiming van het budget van de
rekenkamer bij.
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INWONERSBETROKKENHEID
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.
Daarnaast zou het goed zijn als de inwoner jaarlijks voorafgaand aan de behandeling van de kadernota wordt
geraadpleegd over de prioriteiten die zij willen stellen, bijvoorbeeld via een budgetspel op inwonersavonden of via
internet. Het gesprek over het beleid is beter dan het ongenuanceerde JA/NEE van een referendum.
De ChristenUnie-SGP is nog steeds een voorstander van een periodiek (wekelijks of maandelijks) spreekuur van de
raad, wisselend in de kernen.

FINANCIËN
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie-SGP bij herhaling bepleit voor een robuust financieel systeem, met name
met het oog op de grote investeringen in wegenonderhoud. Gelukkig heeft dat uiteindelijk geleidt tot een concreet
beleid voor “duurzaam financieren”. De ChristenUnie-SGP is van mening dat een gemeente niet boven haar stand
moet leven, uitgaven van nu niet moet afwentelen op de generaties na ons en continue moet kijken hoe de lasten
voor inwoners beperkt kunnen worden. Daarom willen we met onze woonlasten (OZB en reinigings/riool-heffingen)
onder zowel het landelijk als het regionaal gemiddelde blijven. De hondenbelasting mag afgeschaft worden, of
eventueel teruggebracht tot de dekking van de kosten voor het hondenpoepbeleid.
Wel maken we ons zorgen over de gang van zaken met betrekking tot de belastinginning. Na de overdracht van deze
taak naar de GR Amstelland horen we veel klachten over WOZ-waarde bepalingen, opgelegde aanslagen en de wijze
van afhandeling. De ChristenUnie-SGP wil hier een adequate monitoring op zodat tijdig gecorrigeerd en bijgestuurd
kan worden.

KERNENBELEID
Hoewel dit thema bijna acht jaar na de herindeling nogal op de achtergrond is geraakt, blijft dit voor de ChristenUnieSGP wel een thema. Met name de door velen nog gevoelde kloof tussen de kernen van de voormalige De Ronde
Venen enerzijds en Abcoude / Baambrugge anderzijds blijft een punt van aandacht. De ChristenUnie-SGP is daarom
blij dat de kerken uit de verschillende kernen elkaar wel gevonden hebben en op een aantal terreinen samenwerken.
We zouden dat graag breder zien en vooral de inwoners van de kernen willen uitdagen om eens over de A2 heen te
kijken. Daarom zou het goed zijn als er bij maatschappelijke initiatieven altijd gekeken wordt, of daar samenwerking in
de volle breedte van de gemeente mogelijk is. De ChristenUnie-SGP denkt hierbij aan een prijsvraag voor inwoners
m.b.t. voorstellen voor betere integratie tussen de twee voormalige gemeenten.

REGELDRUK EN DIENSTVERLENING
De gemeente is er ten dienste van de inwoners. Voor de ChristenUnie-SGP moet dat het uitgangspunt zijn van onze
dienstverlening. Daarbij zal er uiteraard wel een balans moeten zijn tussen wat we doen en wat het kost en wie dat
betaalt. Er is een nadrukkelijke tendens om steeds meer dienstverlening digitaal te doen. Op zich is dat een
begrijpelijke ontwikkeling, maar de ChristenUnie-SGP wil dat er altijd de mogelijkheid blijft voor persoonlijk contact
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waarbij er voor aanvragen of diensten ook altijd een alternatief buiten de digitale wereld mogelijk is zonder extra
kosten voor de inwoner.
De ChristenUnie-SGP wil daarbij ook bijzonder aandacht voor integriteit en mogelijke beïnvloeding van het openbaar
bestuur door ondermijning (criminaliteit).
De gemeente zal open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en
kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert,
drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie-SGP stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv.
coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale
economie of wijkbeheer.
Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve
lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.
o Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van
duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
o Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke
organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
o Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt,
vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.

SAMENWERKING EN ORGANISATIE
De ChristenUnie-SGP is van mening dat we waar mogelijk zaken als gemeente zelf moeten doen en dat daarbij een
adequate investering in mensen (bijvoorbeeld opleidingen) en middelen (onder meer ICT) nodig is. Met betrekking
tot ICT moet de veiligheid en het waarborgen van privacy van groot belang zijn. De afweging om zaken zelfstandig te
doen, uit te besteden of over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling (GR) moet niet uitsluitend gedaan
worden uit financiële overwegingen. Maar we zullen daarbij ook meewegen welke andere belangen een rol spelen
om die keuze te maken bijvoorbeeld het belang van directe invloed en sturing en de benaderbaarheid voor
inwoners.
De ChristenUnie-SGP is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z'n minst de
mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk
dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een GR neemt.
Om die reden hebben we via de raadswerkgroep bijgedragen aan voorstellen om de democratische controle op de
samenwerkingsverbanden te versterken. De uitvoering daarvan kan echter nog verbeterd worden, waarbij we
denken aan:
o Actief promoten dat besturen van een GR ten minste 1x per jaar (bij voorkeur voorafgaand aan het indienen
van zienswijzen op kadernota’s) een raadsbijeenkomst beleggen
o Handhaven van het vaste agendapunt op commissievergaderingen, maar wel zodanig, dat het college actief
mondeling verslag doet van ontwikkelingen en vergaderingen in GR-besturen.
o Vroegtijdig het indienen van zienswijzen op kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen plannen zodat
raadsleden daar niet door overvallen worden.
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