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Onze visie op de samenleving

57
58
59

De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren. De
lange termijn effecten weten we niet, in hoeverre heeft het “afstand houden” ons ook permanent
beïnvloed en ontstaat er blijvende afstand?
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Ook in De Ronde Venen is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich
niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. Daarnaast spelen directe zorgen
rondom een tekort aan betaalbare woningen, de impact van de energietransitie en de zorg voor onze
ouders of grootouders een belangrijke rol waarbij we veel kritiek op de overheid horen die zich
(soms) bureaucratisch, afstandelijk en regentesk gedraagt. Daarom hebben we barmhartige
overheid nodig die ruimte laat voor initiatief, luisterend en transparant is, goed communiceert en
oplossingsgericht is.

67
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De ChristenUnie-SGP is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de
samenleving vormgeven ter discussie staat.

69
70
71

Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in De Ronde Venen oog voor elkaar
hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. In
diverse kernen en wijken kennen we dit soort initiatieven en die zorgen voor verbinding.
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Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een
dorp waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’
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Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in.
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Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen
voor De Ronde Venen die laten zien dat de ChristenUnie-SGP wil bouwen aan een samenleving
waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die
bondgenoot is van de inwoners van De Ronde Venen, in een duurzame economie en in keuzes die
goed zijn voor Gods schepping. Daarbij willen we naar een overheid die dienstbaar is en goed
communiceert, een overheid die echt luistert naar de inwoners en samen met die inwoners tot
oplossingen komt. Dat leidt soms tot compromissen die niet iedereen blij maakt, maar die dan wel
uitgelegd kunnen worden.
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Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen
leiden door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid.
De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke
uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor De Ronde Venen.

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de
fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben
bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.

87
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Kernprogramma
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De komende raadsperiode is er een aantal grote uitdagingen. We noemen:
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Woningnood
Implementatie omgevingswet: hoe gaan we onze gemeente ruimtelijk inrichten
Energietransitie / klimaatproblemen
Stijgend gebruik van de jeugdhulp en WMO
Financiële houdbaarheid door ontbreken inkomsten uit projecten en precario

We hebben ons programma de titel “Naar een barmhartige overheid” meegegeven. Barmhartigheid
is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij
die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan
degenen die daaraan behoefte hebben.. Daarom loopt dat als een rode draad door dit programma
heen en zal de ChristenUnie-SGP in de komende raadsperiode telkens de vraag stellen “hoe zijn de
inwoners hierbij betrokken, geholpen en over geïnformeerd?”
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De woningnood is niet eenvoudig op te lossen, daar zullen maatregelen van de landelijke en
provinciale overheid voor nodig zijn. Als gemeente kunnen we met een breed pakket aan
maatregelen proberen ons steentje bij te dragen. We hebben daar de afgelopen jaren diverse
voorstellen voor gedaan zoals het woonplan tijdelijke huisvesting en de instrumentenkoffer.
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Maar we zullen ook na moeten denken over waar we ruimte willen vinden voor nieuwe woonwijken,
want onze opgave kan niet binnen de rode contour (gebied waar de provincie bebouwing toestaat)
opgelost worden zonder de leefbaarheid ernstig aan te tasten. Daarom moeten we zoeken naar
locaties waar we een goede combinatie van wonen met groen/natuur/recreatie kunnen verbinden
en die goed zijn te ontsluiten op het OV-netwerk. De verwachte terugloop aan agrarische bedrijven,
zo mogelijk in combinatie met ruilverkaveling / bedrijfsverplaatsing, biedt kansen om die
ontwikkeling mogelijk te maken. Bij het uitwerken van de omgevingsvisie kunnen we daar invulling
aan geven.
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Daarnaast willen we bij de implementatie van de omgevingswet een meer terughoudende
regelgeving en een sterk participatieproces, waardoor innovatie wordt gestimuleerd. Dat is beter
voor de burger dan een strak dichtgeregeld omgevingsplan met een vooral ambtelijke toets. Dat
betekent dat we hoge eisen stellen aan initiatiefnemers om die participatie zo breed en transparant
mogelijk vorm te geven, waarbij ook nadrukkelijk de “zwijgende” belanghebbenden meegenomen
worden.
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Voor de lange termijn is de energietransitie wellicht de grootste uitdaging. Helaas heeft de raad
duurzame energie via wind feitelijk op slot gegooid; de ChristenUnie-SGP wil hier toch ruimte voor
blijven bieden. Verder willen we voorzichtig zijn in het afbouwen van het bestaande gasnetwerk
omdat we dit in de toekomst voor biogas of waterstof wellicht nog nodig hebben. We willen ook
ruimte bieden voor experimenten en pilots met deze energievormen bijvoorbeeld via vergisting of
omzetting van overtollige zonnestroom. Maar ook de komende raadsperiode zal het pionieren zijn en
in kleine stapjes voortgang boeken. Daarbij is het van belang dat de inwoners die stappen willen
zetten en nu verzanden in het doolhof van mogelijkheden, alternatieven en financieringsvormen /
subsidies daarbij adequaat geholpen worden. Een energieloket zoals we nu kennen is daarbij niet
afdoende; meer ondersteuning, begeleiding en ontzorgen in combinatie met slimme
financieringsconstructies is onmisbaar. Daarbij is het ook van belang dat mensen die (als gevolg van
de staat van hun huurwoning en het ontbreken van financiële middelen) geen mogelijkheden hebben
om actief te verduurzamen maar wel geconfronteerd worden met steeds stijgende energiekosten
met voorrang geholpen worden. Allereerst omdat hier snel besparingswinst te realiseren is, maar
ook omdat hier mee toenemende armoede en schuldenproblematiek voorkomen wordt.
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Het stijgend gebruik in het sociaal domein verstoort ook de houdbaarheid van de gemeentelijke
financiën. Met betrekking tot de jeugdhulp willen we nadrukkelijker kijken naar achterliggende
oorzaken om daar het passend preventief beleid op te zetten. Die analyse is in de achterliggende
jaren wat ons betreft onvoldoende gedaan ondanks onze voorstellen. De stijgende vraag naar WMO
voorzieningen heeft veel te maken met de vergrijzing. Dat is een demografische ontwikkeling waar
we niets aan kunnen doen, maar door middel van passende huisvesting, een goed
vrijwilligersnetwerk en slim hergebruik van beschikbaar gestelde hulpmiddelen kunnen we aan
kostenbeheersing doen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zowel ten aanzien van jeugd
als senioren willen we ook nadrukkelijker een beroep doen op de samenleving waarbij we ons zeer
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bewust zijn van de beperkingen bijvoorbeeld door de druk op mensen om maximaal deel te nemen
aan het arbeidsproces.
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Hoewel de begroting voor de periode 2022-2025 meerjarig sluitend is, zien we tegelijk dat er een
groot beslag op onze reserves wordt gedaan. De algemene reserve daalt in deze vier jaar naar net
onder de minimale streefwaarde van 10 miljoen euro. Dat wordt nu deels gecompenseerd door de
extra rijksuitkering, maar er is ook een grote investeringsbehoefte door achterstallig onderhoud.
Zodanig dat het boven onze eigen norm investeringsplafond uitkomt. Dit leidt tot een (te?) hoge
boekwaarde en daarmee tot hoge kapitaallasten. Hoge kapitaallasten betekenen hoge, niet
beïnvloedbare kosten in de toekomst en een hoger risico bij rentestijgingen waardoor een positief
sluitende begroting snel om kan slaan in (grote) tekorten. Helaas zijn de bezuinigingsmogelijkheden
beperkt omdat veel posten een wettelijke basis hebben en we ook een bepaald minimaal
voorzieningenniveau nastreven. Ook de inkomsten zijn moeilijk te beïnvloeden omdat die voor een
groot deel afhankelijk zijn van de rijksbijdragen.
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Daarom wil de ChristenUnie-SGP dat we extra kritisch gaan kijken naar nut en noodzaak en planning
van investeringen. Daarnaast willen we kijken waar we een groter beroep kunnen doen op eigen
bijdragen van de inwoners om te voorkomen dat de OZB onevenredig zou moeten stijgen (‘de
gebruiker betaalt’). Uiteraard kijken we daarbij ook naar draagkracht om te voorkomen dat er een
ongewenste tweedeling in de samenleving ontstaat.

163
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Samenleving
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Jeugd en gezin
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De opvoeding van kinderen is primair de taak en verantwoordelijkheid van ouders. De overheid moet
daarin terughoudend zijn. Tegelijkertijd is de jeugdzorg wel een taak van de gemeente geworden en
dus speelt de gemeente wel een rol. De gemeente kan, bijvoorbeeld door een goede inzet van het
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), een belangrijke ondersteunende rol spelen.
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Hoewel ons land bovenaan staat in de lijstjes van landen met de meest gelukkige jeugd, zien we de
afgelopen jaren een enorme groei aan vraag naar jeugdhulp (met alle kosten van dien). Uit diverse
bronnen blijkt ons dat stress en druk (naast relatieproblemen in het gezin) hier een hoofdoorzaak
van is. Van jongeren wordt veel gevraagd (zowel van ouders als de omgeving). Veel jongeren hebben
moeite met het omgaan met deze stress en tegenslagen. Maar tegelijkertijd zien we nog te weinig
aandacht voor de achterliggende oorzaken en de maatregelen die we kunnen nemen om de
noodzaak van de jeugdhulp terug te dringen. Daarom is het nodig dat er veel meer aandacht komt
voor de analyse van deze oorzaken. We zullen de zorgverleners daar dan ook actief op aanspreken.
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De coronacrisis en dan met name de sluiting van de scholen heeft niet alleen veel impact gehad op
het leerniveau, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Landelijk
wordt het belang gezien van het geven van de kans aan kinderen en jongeren een inhaalslag te
maken in hun ontwikkeling. Daarom hebben scholen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap toegang gekregen tot de subsidieregeling “inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
onderwijs 2020/2021”.
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Dit programma is ook uitdrukkelijk bedoeld voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij we
kunnen denken aan thema’s als mentale weerbaarheid, omgaan met pesten, sociale media en
sexting. In onze gemeente willen we hier lokaal aandacht voor vragen en komen tot een integrale
aanpak gericht op kinderen en jongeren in de hoogste klassen van het basisonderwijs en de laagste
klassen van het middelbaar onderwijs. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen
en jongeren zelf, maar voorkomt ook hoge(re) zorgkosten in het latere leven.
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Nog teveel wordt besloten over de hoofden van de betrokken kinderen heen, maar het gaat over hun
leven en hun geluk. Kinderen zijn dan ook nog wel eens de speelbal van de ouders, het is dan primair
de taak van de gemeente om op te komen voor de belangen van het kind.

193
194
195
196

In de achterliggende jaren is een begin gemaakt met de workshop “Opvoeden en Ouderschap”.
Hierin wordt naast opvoedvraagstukken ook nadrukkelijk de impact van het krijgen van een kind voor
de relatie van de ouders behandeld, ondersteund met informatiemateriaal. Deelnemers zijn positief
over deze workshop.
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Maatregelen:
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We spreken met zorgaanbieders af dat ze voor ieder kind voor wie per jaar meer dan € 5000
zorgkosten wordt uitgegeven een goede verklarende analyse gemaakt moet worden met
aanbevelingen voor de toekomst. Hierdoor kan enerzijds de zorg optimaliseren en anderzijds
preventieve maatregelen worden ingevoerd die de behoefte aan zorg doet afnemen.
Preventiebeleid voeren gericht op het verminderen van deze stressfactoren zoals door
voorlichting aan ouders, nauwe contacten met scholen, workshops voor jongeren (bijvoorbeeld
de training “Psychologie in het onderwijs”), onder de aandacht brengen van de Kindertelefoon
(en de christelijke variant van Chris) bij jongeren.
Via preventief beleid, ondersteuning bieden aan ouders om gezins- en opvoedingsproblemen te
voorkomen. Met het oog op het versterken van het ouderschap en voorkomen van
relatieproblemen, de workshop “Opvoeden en ouderschap” continueren en uitbreiden naar een
startworkshop voor ouders gedurende de zwangerschap van het eerste kind en een terugkomworkshop ongeveer een jaar na de geboorte van het eerste kind.
Een laagdrempelige toegang voor allerhande opvoedingsvragen. Deels wordt dat al ingevuld door
de GGD / consultatiebureaus, maar ook met spreekuren op makkelijke vindplekken voor ouders
(zoals kinderopvang en (basis)scholen) moeten we hiervoor benutten.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet in een vernieuwde vorm (veel dichter bij de
contactpunten met ouders) gecontinueerd worden.
Bij jeugdhulpvragen vooral ook de jongere zelf betrekken bij het bepalen van de maatregelen.
Daarbij zal de gemeente ook een kritische houding aannemen ten aanzien van de handelswijze
en besluiten van externe partijen zoals Veilig Thuis en de raad voor de kinderbescherming en
waar nodig ouders en hun kinderen actief ondersteunen voor oplossingen in het eigen netwerk.
Uit huisplaatsing moeten we zo veel mogelijk vermijden door meer te investeren in intensieve
begeleiding (wat ook goedkoper is).
We geven gemeenschappen de ruimte en financiële mogelijkheden om hun samenbindende
kracht in de samenleving uit te bouwen. Hierbij kan met name gedacht worden aan scholen,
kerken, wijkverenigingen en dergelijke. Wat hebben zij nodig voor lokaal wijkgericht jeugdwerk?
Wat hebben kerken nodig om hun jeugdwerk open te stellen voor niet-christelijke kinderen en
jongeren? Wat is in onze gemeente nodig om meer kinderen en jongeren actief te laten zijn in
een sport- muziek of toneelvereniging?
Om jeugdhulpvraagstukken goed te kunnen duiden en de juiste maatregelen te nemen (zeker
waar ook medische oorzaken een rol spelen) zal de gemeente een expertiseteam samenstellen
bestaande uit professionals en ervaringsdeskundigen (waaronder jongeren) die de gemeente
adviseert over beleid en uitvoering.
Het jeugdbeleidsplan heeft als doelgroep alle kinderen tussen -9 maanden (dus vanaf de
conceptie) tot de leeftijd van 27 jaar. In het beleidsplan zijn maatregelen opgenomen die
preventie tijdens de zwangerschap beogen. Daarom is het logisch als de gemeente ook expliciet
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aandacht geeft en actief ondersteuning biedt aan aankomende ouders die om sociaaleconomische redenen een abortus overwegen en bij voldoende steun daarvan af zouden zien.
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Maatschappelijke ondersteuning
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De afgelopen paar jaar hebben we de kosten van de WMO zien oplopen. De vergrijzing speelt daarbij
een belangrijke rol. De verhouding van het aantal mensen die hulpbehoevend zijn ten opzichte van
degenen die mantelzorg kunnen leveren loopt snel terug (zgn OOSR1; was in 1975 nog 1:30, in 2040
is die naar verwachting 1:6). Parallel daaraan heeft de overheid een verhoging van de
arbeidsdeelname afgedwongen, wat het verlenen van mantelzorg alleen maar complexer maakt. Ook
de vereenzaming neemt daarmee toe, mede door lagere geboortecijfers en verbroken relaties in de
achterliggende decennia. Dit gat is door gemeentes niet in te vullen. Er zal dus integraal
ouderenbeleid moeten komen met een groter beroep op de samenleving. Vanuit de hulpverlening
wordt gesignaleerd dat juist in de kleine kernen (zoals bv De Hoef en Baambrugge) er minder hulp
wordt gevraagd, daar functioneert het sociale netwerk beter.

249
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Daarnaast is niet alle zorg voor ouderen een gemeentelijke taak2,. Maar het (te lang) zelfstandig
wonen geeft wel extra druk op mantelzorg en gemeentelijke voorzieningen.

251
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255

Het is voor de ChristenUnie-SGP vanzelfsprekend, dat we ouderen die een beroep op de gemeente
doen niet in de kou laten staan. Maar soms kunnen via burenhulp of informele netwerken (die
wellicht nog verder opgebouwd moeten worden) dure professionele voorzieningen voorkomen of
verminderd worden. Ook wil de ChristenUnie-SGP meer inzet op hergebruik van beschikbaar
gestelde hulpmiddelen om zowel kosten te besparen als verspilling tegen te gaan.

1

= ‘Oldest-Old Support Ratio’: bij de berekening van de OOSR wordt het aantal jongere-ouderen in de leeftijd
van 50-74 jaar gerelateerd aan het aantal oudere-ouderen van 85 jaar en ouder, als indicator voor het
potentieel aan mantelzorg.
2
bv de opname in verpleeghuizen en die indicatiestelling daarvoor gaat de gemeente niet over.
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Bij navraag in “het veld” kregen we veel knelpunten te horen, waar men ook niet altijd gelijk goede
oplossingen voor heeft, die deels ook te maken hebben met de versnippering (WMO, WLZ, ZVW3) in
de zorg. Ook bij verhuizingen van of naar een andere gemeente kunnen knelpunten ontstaan. Daarbij
worden problemen genoemd als wachtlijsten, complexiteit van aanvragen en indicatiestelling,
problemen rondom dementie en mantelzorg, toename behoefte aan hulpmiddelen door langer thuis
wonen. Teveel om in dit verkiezingsprogramma allemaal te verwerken. We willen dan ook dat de
gemeente permanent met de “werkers in het veld” knelpunten bespreekt en ideeën blijft uitwisselen
om de zorg efficiënter, effectiever en goedkoper, maar ook vooral menselijker, te maken want met
de toenemende vergrijzing dreigt de maatschappelijke ondersteuning anders onbetaalbaar te
worden en komen steeds meer mensen in isolement of tussen wal en schip.

266
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Het beleid van de gemeente met betrekking tot mantelzorg en ondersteuning wordt afgestemd met
mantelzorgers zelf en hun belangenorganisaties zodat we (waar mogelijk) die maatregelen treffen
die de mantelzorgers ook daadwerkelijk ondersteunen.

269
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Vanuit de hulpverlening wordt ook een toename gezien van personen met psychische problemen,
die over het algemeen geen netwerk hebben, en behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. Ook
hier willen we een beroep doen op de samenleving om netwerken in combinatie met inlooppunten
hiervoor op te zetten.
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Maatregelen:
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Aanvragen voor ondersteuning moeten vlot afgewikkeld worden want vaak vragen mensen hulp
aan als het water al tot lippen staat. Er moet dus voldoende capaciteit in de organisatie zijn om
zonder wachtlijsten aanvragen te verwerken.
Instellen permanente klankbordgroep vanuit zorgverleners voor het signaleren van knelpunten
en afstemmen van oplossingen. De raad wordt hierover structureel geïnformeerd zodat raad en
college waar nodig het beleid kunnen bijstellen.
Met gehandicaptenorganisaties wordt regelmatig overlegd hoe verbeteringen in de openbare
ruimte en toegankelijkheid van gebouwen gerealiseerd kunnen worden.
Versterken van de informele zorg via vrijwilligers netwerken. Opzetten van wijk of straat
communities waar mensen elkaar kennen en het gewoon (gaan) vinden om meer naar elkaar om
te zien en elkaar te helpen.
Wij organiseren dagactiviteiten die toegankelijk zijn voor alle mensen met dementie. Er is
voldoende en divers aanbod nodig, waarbij ook aandacht is voor de beschikbaarheid van vervoer.
Meer specifieke seniorenhuisvesting zodanig dat ouderen meer een gemeenschap vormen
(hofjes concept). Daarbij ruimte bieden aan particulier initiatief om dit te realiseren. Daarbij
denken we ook aan nieuwe woonvormen waar mensen met dementie tijdig heen willen, zonder
Wlz-indicatie.
Inzetten op particuliere zorg coöperaties waarbij “jong-gepensioneerden” (67-??) ondersteuning
en mantelzorg kunnen bieden (senioren helpen senioren).
Naast het normale WMO aanvraag traject, willen we ook speciale kortdurende arrangementen
mogelijk maken die nodig zijn bij spoedeisende situaties (bv uitbehandelde patiënten).
Inrichten van inlooppunten (dagelijks open) in diverse kernen / wijken door hier ook diverse
functies (servicepunten, welzijnswerk, bibliotheek, etc… ) te combineren; waardoor er
laagdrempelige en natuurlijke ontmoetingsplekken ontstaan die aantrekkelijk zijn voor mensen
die aandacht nodig hebben.

Wet Maarschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Zorg Verzekerings Wet
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300
301



302

Gezondheidszorg

303
304
305

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. 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.

306
307

De recent aangenomen gezondheidsnota / preventiebeleid nota is een prima basis voor een goed
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Wel zien we nog een aantal focuspunten zoals:

308
309
310





311
312
313
314
315

Een ander punt van zorg is overbelasting en burn-out door intensieve mantelzorg. Met het toenemen
van de vergrijzing, neemt ook de vraag naar mantelzorg toe, wat in de combinatie met werk en gezin
tot overbelasting kan leiden. Eenvoudige zaken als vervoer en begeleiding van ouders naar het
ziekenhuis voor consult of behandeling (vaak meerdere keren per week) kunnen eenvoudig tot
overbelasting leiden.

316
317
318
319
320
321

Polarisatie en fragmentering zijn zorgwekkende ontwikkelingen in de samenleving. Ook in onze
gemeente zien we daar de sporen van. Waar een rijk verenigingsleven was, is dat de afgelopen
decennia snel afgebroken, met name door de individualistische cultuurstroom in ons land.
Christelijke politiek heeft het in zich om bruggen te kunnen slaan en te verbinden; juist omdat juist
wij een visie hebben op de samenleving waarin oog is voor het individu in relatie tot de
gemeenschap.

322

Maatregelen

323
324

Faciliteren eenvoudige digitalisering bv waarbij ouderen via een tablet met specifieke software
om bestaande applicaties heen op eenvoudige wijze kunnen communiceren met familie,
vrienden, zorgverleners, etc…

Gezondheidsschade bij jongeren door alcohol en drugsgebruik,
Vitaliteit en eenzaamheid van ouderen
Armoede bestrijding omdat dit vaak ook effect heeft op de gezondheid.



Versterken voorlichtingscampagnes gericht op jongeren en hun ouders (!) inzake de gevaren
van alcohol en drugs.
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325
326
327
328
329
330
331




Integraal beleid, gericht op een drugs, roken, en alcoholvrije jeugd, met aandacht voor
handhaving, preventie- en weerbaarheidsinterventies op scholen, (bemoei)zorg, en
publiekscampagnes.
Gericht beleid om mensen in armoede te ondersteunen bij een gezonde levensstijl (voeding,
bewegen, etc…).
Opzetten vrijwilligers netwerk (bv jong gepensioneerden) om eenvoudige mantelzorgtaken
over te nemen.

332
333

Werk en inkomen

334
335
336
337
338
339

In onze gemeente maken ongeveer 500 mensen gebruik van de bijstand/participatiewet. Het is goed
dat we veel regelingen hebben om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk
inkomen te hebben. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de
armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruikmaken van regelingen maakt dat mensen steeds
verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet laten gebeuren. We leven per slot van
rekening in één van de rijkste landen ter wereld.

340
341

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om
het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

342

De ChristenUnie-SGP wil daarom inzetten op:

343
344



Een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk
inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.
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346
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360



361

Economie

362
363
364

De ChristenUnie-SGP staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een
goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.

365
366
367

De Coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende
overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te
zijn aan de lokale samenleving.

368
369
370

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van
producten en voor de leefbaarheid. We willen daarbij ook ondersteunen op het gebied van innovatie,
netwerken, bedrijfslocaties, circulariteit, duurzaamheid en (techniek)onderwijs.







Een positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar
ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. De
gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van
mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld
te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.
Solidariteit van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente
staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen
mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen,
fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op
uitkering.
Beoordeling van toestaan van incidentele giften van familie en bekenden door middel van
interne consultatie op basis van enerzijds rechtvaardigheid en anderzijds de menselijke maat
(zeker als de giften ten goede komen aan voorzieningen voor kinderen in armoede).
Bijzondere aandacht voor mensen die slachtoffer zijn geworden van overheidshandelen. U kunt
dan denken aan de Toeslagenaffaire
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371
372
373

Ons economisch handelen is ook van belang voor ons milieu en het klimaat. Anders gezegd; we zijn
zelf aan zet om in onze keuzes rekening te houden met het milieu en het klimaat. De gemeente zal
dus in haar inkoop en aanbestedingsbeleid daar nadrukkelijk rekening mee houden.

374
375
376
377

De ChristenUnie-SGP wil een herijking van het recreatief beleid. De “Visie Recreatie en Toerisme De
Ronde Venen 2020” is daar wel aan toe. Daarbij leggen wij de focus op landschappelijke beleving met
veel ruimte voor wandelaars, fietsers en watersportliefhebbers bijvoorbeeld door in overleg met
agrariërs en grondeigenaren ruimte te maken voor wandelpaden door de polders.

378

De ChristenUnie-SGP komt op voor ondernemers en wil werken aan:

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400



401
402
403
404
405
406
407
408
409

De ChristenUnie-SGP hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De
ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek
naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samenleving
en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten
wij van de zondag als collectief rustmoment. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken,
en een zevende dag om te genieten van rust, kerkdiensten, verstilling en van gezin en familie.
We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben
gekregen ook doordat het winkelbezoek daardoor nog meer versnipperd in de tijd (de koopavonden
staan daarmee ook onder druk).

410
411














4

Goede voorwaarden scheppen, en lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord
ondernemerschap stimuleren.
Gemeentelijke inkoop doen we zoveel mogelijk lokaal of regionaal (MKB4 vriendelijk
aanbesteden).
De lokale overheid investeert in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal.
Inzet voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten
als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.
Stimuleren van ondernemerschap en waar mogelijk verminderen van regeldruk.
Sociale ondernemingen (zogenaamde Social Enterprises) krijgen een grotere kans bij
aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
Weren van reclame-uitingen die uitnodigen tot gedrag wat maatschappelijk schadelijk is en haaks
staan op Bijbelse normen (bv Second Love, etc…) via de APV (Algemeen Plaatselijke
Verordening).
Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers bij
de planning en de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
De gemeente maakt twee jaarlijks, in overleg met de ondernemersverenigingen, een
“economische agenda” waarin de knelpunten en gewenste maatregelen worden benoemd. Deze
agenda wordt met de raad besproken waarna keuzes gemaakt worden welke maatregelen
uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare budgetten om de lokale economie te ondersteunen. We
hebben daarbij ook specifiek aandacht voor MKB, familiebedrijven, starters en ZZP-ers.

Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. De gemeente
moet dit garanderen en bewaken.

Midden en Klein Bedrijf
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414
415
416

Mensen van elders

417
418
419
420
421
422
423
424
425

Ten aanzien van statushouders is het van belang dat ze daarbij zo snel mogelijk taal en gebruiken
eigen maken. Wat de ChristenUnie-SGP betreft moet daarom taalonderwijs en werken samenlopen.
Wel vinden we dat met betrekking tot werk zo goed mogelijk aangesloten moet worden bij de
competenties van de statushouders. Nog te vaak zien we dat vluchtelingen in eigen land een goed
gekwalificeerde baan hadden maar in ons land minder-geschoold werk doen omdat de eisen voor het
werk dat ze deden in ons land anders of hoger zijn. De ChristenUnie-SGP vindt dat we dan in moeten
steken op scholing van de statushouder, zodat hij/zij in ons land werk kan vinden wat past bij
zijn/haar competenties. Dat is goed voor de statushouder (eigenwaarde en welbevinden) en voor
Nederland (we benutten de kennis en kunde die er is op het juiste niveau).

426
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432
433
434
435
436
437
438
439
440

Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie
belangrijk maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting,
mensenhandel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk deel uit te
maken van onze samenleving.
De ChristenUnie-SGP is voorstander van lokaal beleid dat bijdraagt aan integratie en dat het risico op
uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in
Nederland verblijven, zich inschrijven in het BRP5. Hiermee krijgen zij dezelfde rechten (zorg!) en
plichten als elke Nederlander. In De Ronde Venen spreken we af dat de werkgevers en
uitzendbureaus hun werknemers hierop wijzen.

441
442
443
444
445
446
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448
449



De ChristenUnie-SGP blijft inkrimping van de zondagsopenstelling van winkels bepleiten.

Vanaf 2022 krijgt de gemeente weer een grotere rol bij de inburgering van statushouders en
arbeidsmigranten.







5

Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen
of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden.
De gemeente zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de
ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

De Ronde Venen sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus, waarin
afspraken staan over inschrijving BRP, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en
plichten van arbeidsmigranten.
In onze gemeentelijke wetgeving (APV) komen regels over o.a. de exploitatievergunning en
andere regels (overlast, het aantal personen per woning, enz.) rond het huisvesten van
arbeidsmigranten.
De gemeente controleert regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van
arbeidsmigranten. Ook om mensenhandel op het spoor te komen.

Basisregistratie Personen
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450

Onderwijs

451
452
453
454

De ChristenUnie-SGP is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit houdt in dat
ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor
een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit
van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert.

455

Ouders behouden in De Ronde Venen de vrijheid van schoolkeuze.

456
457
458
459

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven uitvoering aan
het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij belangrijk dat het onderwijs,
preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene georganiseerd
wordt wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

460
461
462
463
464
465

Daarbij speelt dat, hoewel de gemeente een eigen voortgezet onderwijs instelling heeft
(Veenlandencollege), ongeveer de helft van onze leerlingen naar scholen buiten de gemeentegrens
gaat. Het is daarom van groot belang dat de gemeente goed zicht heeft op waar onze leerlingen naar
school gaan, zodat de gemeente ook de verbinding met die scholen kan houden om die afstemming
inhoud te geven. Voor veel kinderen uit Abcoude speelt ook het plaatsingsbeleid van Amsterdam
een rol. De gemeente zal hierover actief contact met de gemeente Amsterdam blijven houden.

466
467
468

De ChristenUnie-SGP vindt samenwerking en goede overdracht tussen scholen en schoolvormen,
met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, van belang. Dat zelfde geldt ook
voor samenwerking en aansluiting tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers (3O’s).

469

De ChristenUnie-SGP stelt dus voor:

470
471
472
473
474
475




Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de
mogelijkheden van vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Het is belangrijk dat ouders van deze
mogelijkheden gebruikmaken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door
de gemeente wordt bekostigd.

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen
Versie: 21-12-2021 / Pagina 16 van 40

Definitief

Naar een barmhartige overheid
Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2025

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489



490

Cultuur

491
492
493
494
495

Cultuur is een breed begrip. Dat gaat van monumenten tot dansvoorstellingen. Van amateur
kunstenaars tot theatergezelschappen. Van zangkoren en muziekverenigingen tot de bibliotheek. In
de achterliggende twee jaar heeft de cultuursector forse klappen gehad als gevolg van de pandemie.
En hoewel het rijk wel tegemoetkomingen heeft verstrekt, is het toch een moeizame periode
geweest. Tijd voor wederopbouw.







De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs,
overheid en het bedrijfsleven in gemeente De Ronde Venen. Hierbij vooral aandacht voor
arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
Voldoende stageplaatsen (streefwaarde minimaal 5% FTE-omvang) beschikbaar stellen voor de
jongeren uit de eigen gemeente in het bijzonder voor stages van (v)mbo-leerlingen.
In De Ronde Venen krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding
naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie-SGP wil adequate
ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.
Er komt extra begeleiding vanuit het kernteam in samenwerking met het onderwijs voor
overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel t.a.v.
de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd
er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
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Tegelijkertijd zijn de financiële middelen van de gemeente beperkt en zien we op korte en
middellange termijn nog geen snelle verbetering hiervan. De cultuursector is dan vaak de makkelijke
weg naar bezuinigingen.

499
500
501
502
503
504

Daarom wil de ChristenUnie-SGP een inventarisatie van de omvang van de cultuursector in onze
gemeente en de behoefte aan ondersteuning. Dat kan financieel zijn, maar zit soms ook in heel
andere aspecten zoals betaalbare (oefen)ruimte. Omdat de gemeente ook accommodaties
subsidieert (dorpshuizen), willen we zoeken naar samenwerking en arrangementen waarbij alle
partijen er versterkt uitkomen en gebruik van voorzieningen (zoals de dorpshuizen) wordt
geoptimaliseerd.

505
506
507
508
509

Met betrekking tot monumentenzorg, wil de ChristenUnie-SGP dat er een permanente goede
inventarisatie is van ondersteunings- en subsidiemogelijkheden die actief gedeeld wordt met
monumenten-eigenaren. De gemeente kan dan actief de financiering van onderhoud van
monumenten ondersteunen. De huidige knelpunten (kwaliteit ambtelijke inzet o.a. ten aanzien van
promotie van objecten en panden) zullen opgelost moeten worden.

510
511
512
513
514
515

Het blijkt dat steeds vaker vermogenden mensen schenkingen doen aan culturele doelen. Het zou
mooi zijn als dergelijke schenkingen ten goede komen aan culturele doelen in onze eigen gemeente.
Daarnaast bepleiten we een lokaal cultuurfonds, uiteraard met een ANBI status, waarin inwoners
giften en legaten kunnen doneren en waarvan de gelden besteed worden aan lokale culturele doelen
via een lokale Raad voor de Cultuur. De gemeente kan daarbij een coördinerende en faciliterende rol
spelen en mogelijk kan ook (een deel van) de kunst en cultuursubsidie via dat kanaal lopen.

516

Sport

517
518

Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en
bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst
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520
521

voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en
sportaccommodaties. Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie-SGP voor een
toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen.

522
523

We stimuleren de breedtesport in De Ronde Venen. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of
gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn

524
525
526
527
528
529
530

De gemeente faciliteert en subsidieert de sport maar ziet sportverenigingen ook als partner bij
maatschappelijke opgaven. Daarom willen we met sportverenigingen convenanten afsluiten waarin
wordt vastgelegd waarop en hoe sportverenigingen hun bijdrage kunnen leveren waarbij, afhankelijk
van hun inzet, ook de financiële ondersteuning kan variëren. We denken daarbij aan toegankelijkheid
van minder-validen, bijdrage aan gezondheidsagenda (terugdringen alcohol, drugs, roken),
stimuleren en ondersteunen specifieke doelgroepen om tot meer bewegen te komen, terugdringen
overgewicht, etc…

531
532
533
534

Daarnaast helpt het als in de openbare ruimte mensen verleid worden tot beweegactiviteiten dus
zullen we in plantsoenen, parken en bedrijventerrein zoveel mogelijk eenvoudige
beweegvoorzieningen realiseren, waarbij we bij voorkeur het zitbankjes sponsorprogramma
toepassen zodat het ook betaalbaar blijft voor de gemeente.

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen
Versie: 21-12-2021 / Pagina 19 van 40

Definitief

Naar een barmhartige overheid
Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2025

535

Openbare ruimte

536

Omgevingswet

537
538
539
540

Per 1 januari 2022 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het
eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor deelname en inbreng van omwonenden
en betrokkenen (zgn participatie). De nieuwe wet moet bestaande wetten vervangen en zorgen voor
een integrale én gebiedsgerichte benadering.

541
542

De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein
aangaat maar ook het sociale- en gezondheidsdomein.

543
544
545
546

Er is nog veel onduidelijkheid en onbekendheid met betrekking tot de invloed die deze totaal nieuwe
en veelomvattende wet gaat hebben op de rol van de raad en de rol van de inwoners. Er moet nog
een omgevingsvisie en een omgevingsplan worden vastgesteld. Ook de regels rondom participatie
zijn op dit moment nog onduidelijk.

547
548
549
550
551
552

Daarom zijn wij van mening dat de volgende raadsperiode als een proefperiode gebruikt moet
worden, waarbij we de bestaande structuurvisie en bestemmingsplannen als uitgangspunt nemen.
Door permanente evaluatie van vergunningsaanvragen en dit met een tijdelijke raadswerkgroep
gedurende de komende raadsperiode met regelmaat af te stemmen, krijgt de raad een beter beeld
van de effecten van de omgevingswet en hoe daar in een (aangepaste) visie en omgevingsplan mee
om te gaan.

553
554

Datzelfde geldt ook voor de toepassing van de “bruidsschat” (overgedragen beleidsterreinen van
andere overheden naar de gemeente).

555
556
557
558
559

Een kritische factor voor de ChristenUnie-SGP is de kwaliteit van de participatie. Initiatiefnemers van
vergunningsaanvragen zullen moeten aantonen hoe zij de directe leefomgeving bij hun plan hebben
betrokken en aan moeten tonen dat alle belanghebbenden voldoende ruimte voor inbreng hebben
kunnen leveren. De ervaring leert dat bijvoorbeeld niet alle omwonenden van een bouwproject even
mondig zijn of even alert voor hun belangen opkomen; de gemeente zal hierop dus extra alert zijn.
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560
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Deze gemeente heeft een historie waardoor op meerdere plekken bodemverontreiniging is ontstaan.
Het is dus van belang dat we dit naar de toekomst toe niet vergroten. Daarom zal bij
vergunningsverlening, zeker waar het zogenaamde aanlegwerken betreft, extra eisen worden
gehanteerd om verdere vervuiling van onze bodem te voorkomen.

564
565
566
567
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569
570
571

Voor het beoordelen van het nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wil de ChristenUnie-SGP
gepast ruimte bieden voor beperkte bebouwingsmogelijkheden. Dat moet dan wel samengaan met
duurzaam onderhoud van de betreffende legakker waarbij scherpe criteria worden toegepast mbt
omvang (zowel absoluut als in relatie tot de oppervlakte van het perceel) en inpassing in het
landschap (kleurstelling, groenvoorziening). Daarnaast is het voor het onderhoud van het
plassengebied en de zandeilanden noodzakelijk om extra inkomsten te genereren. Het
bestemmingsplan zal dus ruimte moeten bieden aan (recreatieve) ontwikkelingen die passen bij het
karakter van de plassen als een gebied met hoge natuurwaarde.

572

Maatregelen:

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583



584

Wonen

585
586

Dat we een huisvestingsprobleem hebben, zal iedereen onderkennen. Als gemeente zijn we maar
beperkt in staat om daar wat aan te doen. We zijn daarbij in belangrijke mate afhankelijk van de






We pleiten voor een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; bij voorkeur gemaakt in
dialoog met de bewoners van de verschillende (sub-)wijken;
Opstellen van een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie
van burgers vormgegeven moet worden en waarin participatie zo wordt ingericht dat die
transparant is en goed toegankelijk voor alle belanghebbenden. Vooral: laat de gemeente daarin
een goed voorbeeld geven.
Belangrijk is ook een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede
ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.
Extra aandacht voor training en instructie van betrokken ambtenaren met het oog op die
participatie en communicatie met de inwoners en ondersteuning bij het aanvraagtraject.
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587
588

markt (grondeigenaren, projectontwikkelaars, etc..) en andere overheden (met name de provincie
die de grenzen van ons ruimtelijk beleid bepaald).

589
590
591
592
593

Hoewel er in basis wel begrip is voor het handhaven van de rode contour door de provincie vinden
we dat die nu te rigide wordt toegepast. Het inzetten op vooral binnenstedelijk bouwen is niet alleen
kostbaarder, maar betekent ook het opofferen van binnenstedelijk groen wat nadelig is voor de
leefbaarheid, de klimaatadaptatie, de waterhuishouding en de hittebestendigheid van de bebouwde
omgeving.

594
595
596
597

Om hier meer provinciale ruimte te krijgen, zal de gemeente moeten werken aan een integraal plan
waarbij woningbouw wordt gecombineerd met natuurontwikkeling (“Central Parc De Ronde Venen”)
en bereikbaarheid. Een dergelijke ontwikkeling (met o.a. extra bomen en bosschages) biedt ook
voordelen met betrekking tot bijvoorbeeld de CO2-reductie en de recreatiemogelijkheden.

598
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In de achterliggende jaren is al het nodige aan gemeentelijk beleid hierop aangepast (zoals minimaal
30% sociale woningbouw en minimaal 15% middenhuur/koop, inzet startersleningen, opzetten
vereveningsfonds). De ChristenUnie-SGP heeft in de afgelopen jaren meerdere voorstellen gedaan
zoals realiseren van tijdelijke huisvesting (ons woonplan) en opzetten van een zogenaamde
instrumentenkoffer (en set aan instrumenten om mensen aan passende woonruimte te helpen).

603
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De gemeente heeft veel recreatiewoningen, waarvan een groot deel ook (al dan niet illegaal)
permanent bewoond wordt. Voor een deel lost dat vaak acute woningnood (spoedzoekers /
scheidingssituaties) op, maar tegelijkertijd onttrekt dit verblijfsaccommodaties aan de recreatieve
ruimte. Daarom zijn we geen voorstander van legaliseren, maar er kunnen omstandigheden zijn
waardoor legalisatie voor een bepaald park een betere oplossing is. Dan wel in combinatie met een
aantal harde randvoorwaarden ten aanzien van inrichting, onderhoud en veiligheid. Legalisering zal
dus altijd maatwerk zijn.

610
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Na het sluiten van de verzorgingshuizen (bejaardenhuizen) en de scheiding van wonen en zorg zien
we dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Enerzijds is dat goed en ook vaak de wens
van mensen zelf. Anderzijds zien we steeds meer de keerzijde van deze ontwikkeling. De woning is te
groot voor (vaak) een alleenstaande, door de versnippering en het minder mobiel zijn treedt snel
vereenzaming op, contacten met leeftijdgenoten wordt moeizamer, etc… Om die reden is het goed
als geïnvesteerd wordt in goede seniorenhuisvesting waar men door het samenwonen met
generatiegenoten makkelijker contact maakt, zeker als er ook gemeenschappelijke ruimtes zijn
(binnenplaats / wintertuin, etc…).

618

Maatregelen

619

Voor de komende jaren pleiten we dan ook om verder in te zetten op:

620
621
622




Vooral inzetten van instrumenten die we selectief voor eigen woningzoekenden kunnen
toepassen.
Ruimte bieden voor Koopstart/Koopgarant6 constructies

6

Kopen met KoopStart betekent dat je een woning koopt voor een lagere prijs dan de marktwaarde. De
verkopende projectontwikkelaar of woningcorporatie verleent je namelijk een zogeheten 'koperskorting'.
Zodra je de woning doorverkoopt, betaal je de koperskorting aan de corporatie of projectontwikkelaar. Ook
deelt de corporatie of projectontwikkelaar mee in de tussentijdse waardestijging of -daling. De verlaagde
koopprijs heeft als voordeel dat je nu misschien net wél een hypotheek kunt afsluiten en tegelijkertijd
profiteert van lagere maandlasten.
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Voor de korte en middellange termijn realiseren van snel en betrekkelijk goedkoop te bouwen
tijdelijke huisvesting voor starters. Bijvoorbeeld op locaties waar fundering al beschikbaar is
(bedrijfslocaties in woonomgeving).
Ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw op vrijgekomen agrarische bouwblokken;
zogenaamde VAB’s (rood voor rood7)
Extra inzet voor seniorenhuisvesting, passend bij de wensen en behoeften van onze eigen
inwoners onder andere door actief ondersteunen particuliere initiatieven seniorenhuisvesting
(waarmee ook doorstroming bevorderd wordt)
Integraal ruimtelijk plan voor combinatie van wonen, natuur, recreatie en waterberging.
Gebruik maken van de expertise bij bouw- en infra-bedrijven en vroegtijdige samenwerking over
optimale oplossingen voor de gemeentelijke bouwopgave.
Verwerven van eigen grond voor woningbouw (waarmee de gemeente meer regie kan voeren)
Recreatiewoningen alleen legaliseren na vaststelling van het beleid ten aanzien van de
voorwaarden.
Zelfbewoningsplicht invoeren als instrument om de schaarste aan betaalbare woningen tegen te
gaan.
De gemeente zorgt, samen met de wooncorporatie, voor voldoende sociale huurwoningen voor
speciale doelgroepen (ambulante cliënten, beschermd wonen, statushouders, tienermoeders).
Bij het huisvesten van mensen met GGZ (geestelijke gezondheid zorg) -problematiek, wordt er
een client specifieke aanpak opgesteld waarin ook omwonenden betrokken zijn en geborgd is dat
er voldoende ondersteuning en toezicht van professionals is.
De gemeente maakt afspraken met bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten over
acceptabele huisvesting (qua kwaliteit, aantal bewoners, betaalbaarheid).

646
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656

Winkels en horeca

657

Maatregelen:

658
659



De detailhandel en de horeca hebben een moeilijke periode achter de rug door de gedwongen
winkelsluitingen tijdens de Corona-crisis. Gelukkig is er (op het moment van schrijven van dit VP)
weer meer mogelijk. De detailhandel had sowieso al last van teruglopend winkelbezoek, wat ook
leidde tot leegstand. De ChristenUnie-SGP ziet geen uniforme aanpak in de gemeente, omdat de
situatie per kern erg verschillend is. Met name in Vinkeveen is het aanbod erg versnipperd en in
Wilnis is het oude dorp een zorgwekkend aandachtpunt. Wel zien we dat in vrijwel alle kernen dat
meer concentratie van het winkelgebied in combinatie met versterking van de lokale horeca een
positieve bijdrage kan leveren aan de detailhandel en lokale horeca. Beleving door aankleding, mooie
terrassen, verrassende eet- en drinkgelegenheden kunnen daarbij een rol spelen.

Per (grote) kern een “dorpskern-ontwikkelplan” om de levendigheid te bevorderen en waar
mogelijk de detailhandel te versterken.

660

7

Rood voor Rood met gesloten beurs (RvR) is een regeling waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe
woning in het landelijk gebied te bouwen. In ruil daarvoor moet onder meer een aanzienlijke oppervlakte aan
schuren gesloopt worden.
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661

Agrarische sector

662
663
664
665
666

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond
voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie-SGP is trots op
onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige 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.

667
668
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Ook willen we in overleg met de agrarische sector kijken hoe de biodiversiteit nog beter gestimuleerd
kan worden bijvoorbeeld via begroeiing aan slootranden, kleine bosschages of bomen langs
perceelranden. Daarmee breken we ook het landschappelijk beeld en krijgt het polderlandschap ook
weer een wat vriendelijker (nostalgisch) aanzicht.
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672
673
674
675
676
677
678
679
680

Tegelijkertijd zien we een trend van het steeds meer teruglopen van het aantal agrarische bedrijven
waardoor opstallen ongebruikt raken. De ChristenUnie-SGP wil geen verrommeling van het
buitengebied met alle mogelijke bedrijfjes die zich daar dan vestigen maar niet passend zijn in dat
gebied. Eerder zien we kansen voor herverdeling (ruilverkaveling) met een gedeeltelijke omzetting
naar natuur (op die plekken waar het toch vanwege bodemdaling en gesteldheid van de grond lastig
boeren is) en het mogelijk maken van kleinschalige woonvoorzieningen. Daarnaast kunnen zo
gronden vrijvallen die hun agrarische functie verliezen, maar wel geschikt zijn als nieuwe
woningbouwlocaties. Hier willen we ruimte bouwen voor kleinschalige woningbouw in combinatie
met natuurontwikkeling (gefinancierd uit de opbrengst van de woningbouw) in een nader met de
provincie af te stemmen Rood-voor-Rood-regeling.

681
682
683

Overigens: het staat buiten kijf dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt. Wel kan, om speculanten te
weren en betaalbaarheid van woningen te garanderen, op bepaalde geschikte percelen
voorkeursrecht worden toegepast.

684

Maatregelen:

685
686
687



De ChristenUnie-SGP vind dat in de komende raadsperiode er in overleg met de agrarische sector
en de provincie een “transitieplan” moet komen die dit proces van terugloop agrarische
bedrijven vorm en inhoud geeft.
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697

Energietransitie

698
699
700
701

De ChristenUnie-SGP wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig
hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook
voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.

702
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Voor nieuwbouw is dat inmiddels geen vraag meer, nieuwe wijken / woningen worden gasloos
gebouwd. Maar voor de bestaande omgeving ligt dat anders. Vooralsnog is erg onduidelijk wat nu de
beste oplossing / trend gaat worden. Er wordt gesproken over geothermie, over biogas, over
waterstof, of over all-electric via warmtepompen. De ChristenUnie-SGP wil voorzichtig zijn in het
zetten van al te drastische stappen en realistisch zijn in de mogelijkheden en zet voorlopig vooral in
op:

708
709
710
711

1) Maximaal besparen bijvoorbeeld door goed isoleren
2) Waar mensen nu al over willen gaan (bv omdat huidige CV installatie aan het levenseinde is)
de inwoner adequaat ondersteunen bij het vinden van een gasloze (bv elektrische
warmtepomp) of gasarme oplossing (bv hybride warmtepomp)





Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie-SGP inzetten op een
toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale voedselketens
en de boer als medebeheerder van de openbare ruimte en (waar dat met het oog op de
grondsoort mogelijk is) meer akkerbouw in plaats van veeteelt.
Landbouwondernemingen 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.
De Ronde Venen heeft beleid op het gebied van dierenwelzijn.
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In de tussentijd de ontwikkelingen met betrekking tot het gasloos maken nauwlettend volgen. Mocht
er zich een goede kans voordoen om een (deel) van een wijk gasloos te maken is de ChristenUnieSGP van mening dat een pilot gerealiseerd kan worden mits de (lange termijn) risico’s voor de
huiseigenaren voldoende zijn afgedekt, zowel qua techniek, qua kosten en financiering en qua lange
termijn instandhouding en betaalbaarheid.

717
718

Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet
van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.

719
720

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals
zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen.

721
722
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724
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Voorkom energiearmoede; met de stijgende energieprijzen zijn de mensen met de kleinste
portemonnee het meest getroffen omdat ze vaak een hoge energierekening hebben, maar de
middelen en mogelijkheden niet hebben om daar wat aan te doen. Wijken met slecht geïsoleerde
huizen en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de
energietransitie. Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door duurzame warmte, wordt ook
geïnvesteerd in isolatie, zodat de energierekening echt omlaag gaat. Daardoor blijven de woonlasten
bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal) en worden woningen ook nog eens comfortabeler

728
729
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731
732
733

Een belangrijke barrière voor veel inwoners is de onzekerheid over keuzes en beslissingen. Het gaat
voor de gemiddelde woningeigenaar om grote investeringen en hij wil zekerheid dat zijn investering
(technisch) de juist is en binnen een redelijke termijn kan worden terugverdiend. Ook het doolhof
aan subsidies, financieringen en bijbehorende voorwaarden schrikt veel mensen af. Tijdrovend,
complex en men ervaart dat als een hoog risico. Op die knelpunten zal de gemeente door middel van
een actief ondersteuningsbureau een antwoord moeten geven.

734
735
736
737
738

Ook de lokale economie speelt een grote rol van het duurzaamheidsvraagstuk. Juist bij bedrijven is er
vaak een groot potentieel om de energietransitie in te vullen bijvoorbeeld door de grote volumes aan
dakruimte (zonnepanelen), besparingspotentieel en relatief hoog verbruik. Ondernemers kunnen
een belangrijke rol spelen bij de energietransitie bij voorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen
op daken van bedrijfsgebouwen, door energiebesparing (gebouw, machines, etc) en reductie van
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afval / meer circulair werken, omzetten transportmiddelen naar elektrische voertuigen, etc… Daarom
wil de ChristenUnie-SGP dat de gemeente actief met de lokale ondernemers gaat zoeken naar
verduurzamingsmogelijkheden, de daarbij optredende knelpunten en die oplossen voor zover dat
aan de gemeente ligt of de gemeente daarbij een rol kan spelen. Duurzaamheid is dan ook een
onderdeel van de eerder genoemde “economische agenda”

744

Maatregelen
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In nieuwe periode opnieuw overleg met raad en buurgemeente(s) voor plaatsen windmolens in
onze grensgebieden langs infra (N201, Amsterdam-Rijn-Kanaal) omdat nu in RES8 een grote
mismatch is (16% wind).
Omdat de raad gekozen heeft voor exclusief zon, het potentieel voor zon op dak absoluut
onvoldoende is om de behoefte af te dekken, we willen voorkomen dat de druk van zonnevelden
exclusief op agrarische grond terecht komt, ruimte bieden voor zonnevelden in combinatie met
natuurontwikkeling en zon op water (Vinkeveense Plassen).
Ondersteuningsbureau voor particulieren voor het vinden van geschikte aanbieders en verkrijgen
van subsidies / belastingmaatregelen (ontzorgen).
Inzetten van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in het
verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te
benutten.
Lobby, samen met andere U16 gemeentes en provincie, bij rijksoverheid voor vereenvoudigen
van de subsidieregels (bv niet meer twee maatregelen tegelijk) waardoor mensen in kleinere
stapjes kunnen verduurzamen.
Geothermie alleen als vooraf duidelijk is wat de impact op de bodem is en er harde toezeggingen
zijn om ermee te stoppen zodra zich negatieve effecten die MOGELIJK daarmee verbandhouden
opduiken.
Waterstofproductiefaciliteit voor industriële toepassing, openbaar vervoer of verwarming.
De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen een energiebesparingsconvenant te
sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen
om energie-efficiënt te worden. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente samen met de
ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Maak
samen duidelijke doelen voor energiebesparing.
Bedrijven die met substantiële duurzaamheidsplannen komen, worden met voorrang behandeld.
Met woningcorporaties heldere prestatieafspraken voor het energieneutraal maken van alle
sociale huurwoningen in 2040 (nul-op-de-meter), waarbij de woonlasten gelijk blijven.
Differentiatie in de OZB heffing, eventueel op basis van het energielabel. De vervuiler betaalt
meer dan de vergroener.

774
775
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778
779

Groenbeheer
De kwaliteit van het openbaar groen en het aanzicht van de openbare ruimte zijn direct van invloed
op het leefbaarheidsgevoel van de inwoners. Veel onkruid, te hoog gras, ongesnoeide bomen en
overhangend groen bevorderen niet het aanzien en het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd is het voor de
gemeente elke keer weer een uitdaging om een balans te vinden tussen aanzicht van het groen,
8

De RES (Regionale Energie Strategie) is een instrument om te komen in regionaal verband samen te werken
om te komen tot de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. De Ronde Venen valt in de RES van de U16 (16
Utrechtse gemeentes in het westelijk deel van de provincie)
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780
781

bevorderen bio-diversiteit en de (beperkte) beschikbare financiële middelen. Veel ergernis over het
openbaar groen kan ook voorkomen worden met een duidelijk plan en duidelijke communicatie.

782
783

De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om klimaatverandering te kunnen vangen.
Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen

784
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De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in De Ronde Venen en vervangen
we zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken) en meer ruimte voor water, bijvoorbeeld door
verbreding van sloten en aanleg van vijvers en (zo mogelijk) wateropvang onder het straatniveau
(infiltratiekratten) mits dat kan met het oog op het grondwaterpeil. Verdichting en vergroening
moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in de dorpen te vergroten
en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. “Stadslandbouw” is daarom een goed
idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de
openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om
(tijdelijk) een vorm van een “stadsakker” of een “buurtmoestuin” te beginnen. We ondersteunen
particuliere initiatieven die daaraan bijdragen.

794
795
796

We zien een steeds meer geïndividualiseerde samenleving waarbij eenzaamheid en contact armoede
toenemen. Ook de Corona-crisis heeft daar geen goed aan gedaan. Door actieve wijk of straatcommittees ontstaat er meer sociaal contact en kan burenhulp een impuls krijgen.

797

Maatregelen

798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816












Duidelijk communiceren wat het groenbeleid is en welke maatregelen wanneer genomen
worden
Investeren in aanplanting die niet alleen goed is voor de bio-diversiteit, maar ook
onderhoudsarm is. Meer vaste planten bv op rotondes en perken. Meer struiken en bomen.
Geef wijkcommittees de gelegenheid en de middelen om hun eigen wijk perken aan te leggen en
te onderhouden. Dit bevordert ook sociale samenhang in de wijken.
Met het oog op klimaatadaptatie bevorderen dan mensen hun tuinen vergroenen (“onttegelen”) bijvoorbeeld door een jaarlijkse prijs voor de mooiste tuin en een periodieke
wijkschouw van een hovenier die dan advies kan geven over de inrichting van de (voor)tuin.
Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en
gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken.
We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en
prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en
hebben een uitdagendere speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan
verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.
Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden weggehaald en
overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
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817

Afval

818
819
820
821

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per
persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De
ChristenUnie-SGP wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de
bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

822
823
824
825
826
827
828
829

De Ronde Venen heeft gekozen voor de invoering van een systeem waarbij betaald gaat worden per
leging van het restafval om via een prijsstimulans de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dat
werkt voor zover men dat kan beïnvloeden, maar er zijn situaties (jonge gezinnen met kleine
kinderen, ouderen met medische hulpmiddelen, etc…), die dat niet kunnen. De ChristenUnie-SGP
heeft deze keuze niet gesteund omdat we menen dat daardoor een toename van zwerfafval en
afvaldumping (bv in het buitengebied of containers van andere inwoners) zal ontstaan. Wij zien meer
in een positieve en stimulerende benadering in combinatie met een grotere rol voor het
afvalbrengstation (waar scheiding juist perfect kan plaatsvinden).

830

Maatregelen

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843










In De Ronde Venen kennen we geen afval meer, alleen maar grondstoffen. Het
afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar
dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
Afval scheiden is de norm.
In het restafval verrekensysteem een correctiemechanisme opnemen voor gezinnen (luiers),
ouderen en mensen met een beperking.
Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden
en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en
hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.
Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus
eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.
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844
845
846
847
848
849






Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
We zetten in op afvalpreventie en het vaker hergebruiken van producten als stap richting en
circulaire economie en een schone openbare ruimte. Waar afvalpreventie en hergebruik niet
(langer) mogelijk is zetten we in op hoogwaardige recycling.
We ondersteunen initiatieven rondom afvalpreventie, hergebruik en reparatie binnen de
gemeente.

850
851

Verkeer en vervoer

852
853
854
855
856
857

De Ronde Venen is een landelijke gemeente waarin de auto dominant is (93% bij verplaatsingen >
15km; OV onvoldoende concurrerend). Tegelijkertijd zien we dat de dienstregeling van het OV (bus)
onder druk staat als gevolg van de Corona-pandemie. Toch zouden we meer mensen uit de auto naar
het OV moeten kunnen bewegen door nadrukkelijker de voordelen van het OV (bv lezen/werken
onderweg, beter voor milieu, etc..) onder de aandacht te brengen en via gericht voorbeelden te laten
zien dat tijdverlies bij goed plannen beperkt is.

858
859
860
861

Verder zien we dat de autobelasting (en vooral het vrachtverkeer) een flinke aanslag pleegt op de
staat van onze buitenwegen (bijvoorbeeld Hoofdweg Waverveen, Rijksstraatweg Baambrugge,
Bovendijk Wilnis, Westerlandweg Mijdrecht) waarbij de bodemgesteldheid (veengrond) ook een
negatieve rol speelt.

862
863
864
865
866

Onze gemeente wordt doorsneden door twee belangrijke N-wegen (N201 en N212). Verbreding naar
een vierbaansweg is niet onze keuze, omdat dit alleen een verder aanzuigende werking en dus een
verhoogde verkeersdruk zal geven. Wel moeten de diverse knelpunten (Hofland, Kruising met
Hoofdweg/N212, Vinkeveen en aansluiting A2) nu echt aangepakt worden. De ChristenUnie-SGP
kiest dan voor de volgende oplossingen

867
868
869




Hofland: strekken bocht met 1 aansluiting op Mijdrecht bij de Veenweg via een grote
rotonde (hierdoor vervalt 1 van de huidige kruisingen).
Kruising N212: fiets/voetgangerstunnel zoals in de planning
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870
871



Vinkeveen: Aansluiting verleggen naar een verhoogde rotonde of kruising westelijk van het
huidige viaduct.

872
873
874
875
876
877
878

Via het “Strategisch Plan OV” wat de gemeente afgelopen jaar bij de provincie heeft neergelegd,
wordt dan ook gepleit voor snelle hoog-frequente lijnen tussen knooppunten. Voor de korte
afstanden en het bereiken van bushaltes wordt vooral de fiets gebruikt. Het onderliggend lokaal OV
(M-lijnen resp. SyntusFlex) is voor veel mensen toch niet aantrekkelijk genoeg omdat de fiets veel
sneller is. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van de 15 minuten tijdvensters. Door deze
verliestijden te verkorten en (bv via de app) beter over exacte aankomsttijden te informeren, wordt
SyntusFlex aantrekkelijker gemaakt.

879
880
881
882

Op veel plekken is parkeren ook een knelpunt. Denk aan Abcoude in de omgeving van het station
maar ook in de oudere wijken met relatief smalle straten is de capaciteit niet berekend op de vraag
anno 2022. Daarom is duidelijk en (op sommige plekken) inperkend parkeerbeleid nodig in
combinatie met een goede en faire handhaving.

883
884
885
886
887
888

In een landelijke gemeente is naast de auto ook de fiets een belangrijk vervoermiddel. Helaas is dat
niet altijd even veilig. Op sommige buitenwegen, met veel autoverkeer, ontbreekt een vrij liggend
fietspad of duidelijke rode fietsstroken. En met de verschillen in fietssoorten (gewone fiets, e-bikes,
speed pedelecs, etc…) wordt het er ook niet veiliger op. Een bijzondere categorie zijn de
bezorgfietsen die we de afgelopen jaren in aantal snel hebben zien toenemen, maar waarvan de
(veelal jonge) berijders in hun haast het met de verkeersveiligheid niet altijd even nauw nemen.

889
890
891

Daarnaast willen we dat onze openbare ruimte ook goed toegankelijk is voor mensen met een
beperking. Bij de inrichting van wegen en voet/fietspaden moet meer rekening gehouden worden
met de toegankelijkheid en veiligheid voor gehandicapten.

892

Maatregelen:

893



Blijvend inzetten op verbetering OV
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894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906











Communicatieplan opzetten en uitvoeren om inwoners te bewegen de auto in te ruilen voor
het OV of de fiets
SyntusFlex uitbreiden en verbeteren door verliestijden in te perken
Opstapplekken voor OV geschikt maken voor minder validen
Voor kwetsbare wegen aslastbeperking instellen om versnelde slijtage te voorkomen.
Bij renovatie van wegen in het buitengebied, waar een relatief hoge auto-druk bestaat, deze
fietsveiliger te maken met vrij-liggende fietspaden of rode fietsstroken (icm
snelheidsbeperking naar 60km)
Bij renovatie van wegen, voet- en fietspaden vooraf bij het maken van de plannen altijd
afstemming met gehandicaptenorganisaties.
Overhangend groen op fiets- en voetpaden aanpakken
Met bezorgrestaurants afspraken maken over verplichte verkeerstrainingen voor hun
bezorgers.

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen
Versie: 21-12-2021 / Pagina 32 van 40

Definitief

Naar een barmhartige overheid
Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2025

907

Overheid

908

Veiligheid en criminaliteit

909
910
911
912
913

De kosten voor brandweerzorg en rampenbestrijding zijn substantieel. Bij de besluitvorming over de
revitalisering van de brandweerkazernes zijn we hier weer nadrukkelijk mee geconfronteerd. De
jaarlijkse totale kosten (zowel onze bijdrage aan de VRU, eigen ambtelijke inzet als de kosten van de
brand-weerposten) zijn ca. 3 miljoen euro. Kostenbeheersing is hier lastig, want niemand wil
bezuinigen op veiligheid.

914
915
916
917
918

Over de hele linie zien we de afgelopen jaren de criminaliteit van jaar tot jaar dalen. Maar dat geldt
niet voor alle vormen van criminaliteit en dat wisselt ook door de jaren heen. Bijvoorbeeld het aantal
woninginbraken daalt al een aantal jaren, en dat is positief omdat een woninginbraak een grote
impact op het veiligheidsgevoel heeft. Daarin tegen zien we al een aantal jaren een significante
stijging van online-fraude.

919
920
921
922
923
924
925
926

De laatste tijd wordt steeds duidelijker welke impact de drugscriminaliteit heeft op onze
samenleving. De omzetten en winsten zijn gigantisch en het ermee gepaard gaande geweld steeds
drastischer. De gewenning aan drugsgebruik door het decennialange gedoogbeleid in combinatie
met de logistieke positie van Nederland spelen hierbij een belangrijke rol. Aan dat laatste kunnen we
niet veel doen, aan dat eerste wel. Onze gemeente kent één coffeeshop. Wat de ChristenUnie-SGP
betreft, wordt die gesloten. Zolang dat geen realiteit is, vinden we dat de gemeente actief gebruik
moet tegengaan. bij aanwezige coffeeshops actief moet handhaven op de landelijk vastgestelde
AHOJ-GI-criteria. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van een pilletje normaal vinden.

927
928
929
930
931
932
933

De afgelopen jaren is een aantal keren met het college gesproken over verkeersveiligheid en
mogelijke “black spots” waar het om ongevallen gaat. Er lijken geen specifieke plekken in de
gemeente te zijn, waar beduidend meer ongevallen plaatsvinden. Toch hebben we het idee dat er
wel bepaalde plekken zijn die als onveilig ervaren worden. Met name oversteekplekken voor fietsers
op kruisingen en rotondes en op een aantal wegen waar er geen scheiding is van langzaam en
snelverkeer worden zo ervaren. Via weginrichting en (snelheid)controles kan de veiligheid verhoogd
worden.
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934

Maatregelen

935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951












In de aankomende raadsperiode de discussie voeren over wat voor veiligheidsniveau we in onze
gemeente willen en welk kostenniveau daar dan bij hoort.
Jaarlijks overleg van de raad met de burgemeester, politie en brandweer over de ontwikkelingen
met betrekking tot veiligheid, de prioriteiten en de mogelijke maatregelen.
Actieve communicatie naar de inwoner over de ontwikkelingen en de maatregelen die inwoners
zelf kunnen nemen.
Actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria9
Een ontmoedigings- en de-stimulerings-beleid gericht op synthetische drugs.
Permanente campagne gericht op jongeren over de noodzaak van een gezonde levensstijl
Meer frequente en kortdurende / wisselende snelheidscontroles op doorgaande wegen in de
bebouwde kom en op buitenwegen zonder vrij-liggend fietspad.
Adequate controles op onveilig verkeersgedrag (bv gebruik mobiel achter het stuur / op de fiets,
ontbreken werkende (fiets)verlichting, alcohol en drugsgebruik in het verkeer).
Structureel voorrang op kruisingen en rotondes in de bebouwde kom voor de fietsers (uniforme
regelgeving).
Op gevaarlijke punten extra verkeersgedrag beïnvloedende maatregelen zoals signaleerlampjes
in het wegdek (zie Rondweg Mijdrecht), remmende belijning, drempels, knipperbollen.

952

9

Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te
laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.
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953

Bestuur & organisatie

954
955
956
957

De titel van dit verkiezingsprogramma is “naar een barmhartige overheid”. Daarmee spreken we uit
dat de inwoner er niet is voor het openbaar bestuur, maar juist andersom: de overheid is er ten
dienste van de inwoners.

958
959
960

Uiteraard hebben we te maken met wet- en regelgeving en met (zelf opgestelde) verordeningen.
Maar tegelijkertijd zien we dat er zich vaak situaties voordoen die niet binnen die regeltjes passen
omdat de regels die situatie niet hadden voorzien. Daar moet de overheid goed op anticiperen.

961
962
963
964
965

Dat betekent een grondhouding van vertrouwen, luisteren, meedenken en waar mogelijk meegaan.
Dat betekent ook dat soms gekozen wordt voor een creatieve oplossing die niet helemaal past
binnen de regels omdat die oplossing voor alle partijen beter is. Bijvoorbeeld via collegiale
consultatie. Daarnaast zal altijd kritische gekeken moeten worden naar de regeldruk en de eenvoud
van de regels in verordeningen en uitvoeringsregels.

966
967
968

We willen dus naar een ambtelijke organisatie die zo’n grondhouding heeft. Dat kan betekenen dat
er gewerkt moet worden aan een cultuurverandering. College en management moeten dat
aansturen.

969
970
971
972

Een barmhartige overheid staat ook open voor inwoners initiatieven. Daar waar inwoners met goede
ideeën komen en de continuïteit van uitvoering is gewaarborgd, zal de gemeente daar een
welwillende houding in nemen. De gemeente zal dus ook sneller, wendbaarder en flexibeler moeten
worden om op ontwikkelingen en suggesties uit de samenleving in te spelen.

973
974
975

Een barmhartige overheid is ook sterk in het communiceren: duidelijke eenvoudige taal, herhaling
van de boodschap, transparantie in uitleg over hoe en waarom, erkenning van onmogelijkheden en
beperkingen (bv door wet- en regelgeving of ontbreken van middelen/geld). Bij die communicatie
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976
977
978

wordt niet alleen ingezet op digitale middelen (website / social media) of centrale communicatie
(gemeentepagina), maar zal ook met regelmaat gebruik gemaakt worden van de ouderwetse
papieren brief. In de praktijk blijkt dat beter aan te komen.

979
980

Een barmhartige overheid zorgt ook dat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk is, ook als
men niet digitaal vaardig is, zonder dat dit tot extra kosten voor die inwoner leidt.

981
982
983
984
985

Dat laat onverlet dat de dienstverlening wel steeds meer gedigitaliseerd zal worden, al was het maar
omdat de aansluiting op andere systemen (bijvoorbeeld van andere overheden) of omdat dit tot
nieuwe en efficiënte werkmethodes leidt. Het thuiswerken tijdens Corona was anders niet mogelijk
geweest. Bijzondere aandacht moet er zijn voor cyberveiligheid. Het college zal hierover ten minste
jaarlijks expliciet naar de raad rapporteren.

986
987

De rol van de rekenkamercommissie is verstevigd onder andere door meer middelen (op voorstel van
de ChristenUnie-SGP) en de rekenkamer heeft goede rapporten opgeleverd.

988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

Met het oog op het proces van openbaar bestuur wil de ChristenUnie-SGP nog een aantal
verbeteringen doorvoeren:









Betere kwaliteit van de raadsvoorstellen vooral ten aanzien van de motivatie en onderbouwing
en de ‘argumenten’
In een raadsvoorstel moet klip en klaar gemotiveerd zijn waarom het college dat voorstelt,
welke keuzes en afwegingen ze daarbij heeft gemaakt en welke consequenties het voorstel voor
de inwoners en de gemeente heeft.
Met betrekking tot de vergaderstructuur vinden we de tijdlijnen (planning) te knellend en laat de
kwaliteit van de beantwoording soms te wensen
Overwegen van een aparte besluit nemende raad op de maandag na de raadsvergadering, heeft
als voordeel dat eventuele moties en amendementen in de tussentijd aangepast en
geharmoniseerd kunnen worden.
De ontsluiting van informatie, meer thema of onderwerp gericht, moet beter.
Verbetering in rapportages; de effectiviteit en doelmatigheid van investeringen, uitgaven en
subsidies is voor de raad moeilijk vast te stellen.
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1004

Intergemeentelijke samenwerking

1005
1006
1007
1008

De gemeente werkt op verschillende manieren samen met andere gemeentes in de provincie of
regio. In een aantal gevallen via een formele Gemeenschappelijke Regeling (zoals de VRU, de GGD,
de AVU, de ODRU, het RHC en de SGL10), maar soms ook in de vorm van netwerkorganisaties (bv
Amstelland Meerlanden overleg en de U16).

1009
1010
1011
1012
1013
1014

Een aantal jaren geleden hebben we hiervoor de nota Intergemeentelijke samenwerking opgesteld.
Die zou in de komende raadsperiode herijkt moeten worden, waarbij nadrukkelijker wordt
uitgewerkt hoe de gemeente omgaat met het eigenaarschap versus het opdrachtgeverschap bij
gemeenschappelijke regelingen en waarin wordt uitgewerkt per samenwerking wat daarbij doel en
verwachtingen zijn. Hierdoor wordt het voor de raad beter mogelijk om kaders te stellen en te
toetsen of de samenwerking datgene oplevert wat we beogen.

1015
1016
1017

Dat geldt vooral bij de samenwerking in de U16, waar de afgelopen jaren diverse uitgebreide
beleidsdocumenten zijn ontstaan (REP, RES, etc..) die een enorme impact kunnen hebben op de
inrichting van onze gemeente en onze leefomgeving.

1018
1019
1020
1021

Bij intergemeentelijke samenwerking knelt het vaak als het gaat om de democratische legitimiteit.
Bijsturing is praktisch vaak lastig omdat meerdere gemeenten dezelfde besluiten moeten nemen.
Amenderingen verstoren dat proces. Inmiddels maken we gebruik van raadsrapporteurs wat al wel
een verbetering heeft gegeven. Maar gezien het toenemende belang is versterking van de rol van de

10

Veiligheids Regio Utrecht (brandweer en rampenbestrijding), Gemeentelijke Gezondheids Dienst, Afval
Verwerking Utrecht, Omgevings Dienst Regio Utrecht-West (toezicht en handhaving mbt bouwen en milieu),
Regionaal Historisch Centrum (archiefdienst), Stichtse Groen Landen (recreatieschap), Utrecht 16 = regionaal
samenwerkingsverband van 16 gemeenten in westelijk deel van de provincie Utrecht.
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1022
1023

raad gewenst. Het model van Krimpen aan de IJssel (drie pijlers: vooroverleg, uitnodigen
management samenwerkingsverband, periodieke risicoanalyses) kunnen daarbij helpen.

1024
1025

Gemeentehuis

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032

Al een aantal jaren wordt nagedacht over de toekomst van het gemeentehuis. De ChristenUnie-SGP
heeft eerder al aangegeven dat we bij het maken van deze plannen ook vooral na moeten denken
over de impact van digitalisering en daarmee samenhangende veranderingen in de manier van
werken. Dat was nog voor de Corona-pandemie en wat we nu zien is het bewijs dat we daarin gelijk
hebben gekregen. Was nieuwbouw tot voor kort nog een optie, de huidige financiële positie van de
gemeente, maar ook het gewijzigd gebruik als gevolg van de Corona-pandemie (meer thuiswerken /
hybride werken) heeft dat denkbeeld gewijzigd.

1033
1034
1035
1036

Omdat Mijdrecht geen dorpshuis meer heeft en het gemeentehuis qua locatie wel zeer geschikt is
voor een aantal centrale voorzieningen zoals de bibliotheek, servicepunt, buurtkamer, welzijnswerk,
etc… zouden we deze unieke kans moeten aangrijpen om een deel van het pand (eventueel met
uitbouw) tot een multifunctionele ontmoetingsplek om te zetten.

1037
1038
1039

Daarnaast zou met omliggende pandeigenaren gekeken kunnen worden of er mogelijkheden zijn
voor een gezamenlijk project waarmee ook woningbouw (betaalbare appartementen voor senioren
of starters) gerealiseerd kunnen worden.

1040
1041

De ChristenUnie-SGP kan zich dus goed vinden in renovatie van het huidige gemeentehuis waarbij we
mee willen nemen:

1042
1043
1044
1045
1046
1047





Herinrichting op basis van nieuwe inzichten en adviezen van binnenhuis architecten rekening
houdend met nieuwe gebruikswensen, technologische ontwikkelingen en inbreng ambtelijke
organisatie.
Bij verbouw een nieuwe raadszaal creëren die enerzijds voldoende ruimte biedt aan een raad van
29 leden, college, ambtelijke ondersteuning en publieke tribune en anderzijds multifunctioneel
te gebruiken is (bv in het weekend als kleine theaterzaal).
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1048
1049
1050
1051





De nieuwe raadszaal zal een moderne IT inrichting krijgen met adequate
presentatiemogelijkheden.
In het pand een multifunctionele gebruiksruimte integreren.
Waar mogelijk aanvullend realiseren van woningen.

1052
1053

Financiële paragraaf

1054

De ChristenUnie-SGP staat voor een deugdelijke financiering met reële lasten voor de inwoners.

1055
1056
1057
1058
1059

Dat betekent dat er een duidelijk onderscheid tussen structurele (jaarlijks vast terugkerende) en
incidentele (eenmalige) baten en lasten moet zijn. Structurele lasten moeten gedekt worden door
structurele baten, zoals uitkering van het rijk en belastingen en heffingen. Incidentele lasten worden
gedekt door incidentele baten, zoals eenmalige subsidies, projectinkomsten of incidentele
meevallers.

1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

Door een stelselwijziging enkele jaren geleden, zien we wel een verschuiving van incidenteel naar
structureel. In het verleden werden investeringen in één keer afgeschreven ten laste van de reserve.
Nu moeten investeringen geactiveerd worden wat leidt tot toekomstige kapitaallasten
(afschrijvingen en rente). Dat betekent echter dat sluipenderwijs de structurele last in de begroting
stijgt en dat daardoor de beïnvloedbare kosten bij eventuele noodzakelijke bezuinigingen lager
worden. Om die reden hebben we het instrument van het Investeringsplafond ingesteld; de
ChristenUnie-SGP is van mening dat die niet zonder deugdelijke onderbouwing kan worden
aangepast of afgeschaft.

1068
1069
1070
1071

Onze gemeente kent relatief lage lasten voor de inwoners. Onze woonlasten liggen op het landelijk
gemiddelde, ongeveer 100 euro onder het gemiddelde in de provincie Utrecht en we zijn op vier na
de goedkoopste gemeente in de provincie. Het streven van de ChristenUnie-SGP is om in ieder geval
onder het landelijk gemiddelde te blijven.

1072
1073

Wel zien we dat de voorziening voor de afvalstoffen te laag is; de afgelopen jaren kwamen we daar
zelfs op tekort wat is aangevuld uit de algemene reserve. De ChristenUnie-SGP is van mening dat die
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1074
1075

voorziening minimaal 10% van de jaarlijkse lasten moet zijn en verder gebaseerd op reëel begrote
langjarige kapitaallasten.

1076
1077
1078
1079
1080

De algemene reserve is de afgelopen jaren verder teruggelopen. Incidentele toevoegingen uit met
name precario en grondexploitaties stoppen in 2022. We naderen zo het niveau van wat we nodig
hebben als risicovoorziening en dat maakt de gemeente kwetsbaar. Daarom is het goed dat we in het
najaar van 2021 besloten hebben om jaarlijks 1,5 miljoen euro extra in de algemene reserve toe te
voegen zodat die voldoende op peil blijft.

1081
1082
1083
1084
1085
1086

Op het gebied van belastingen is er één bijzondere en dat is de hondenbelasting. Een belastingsoort
die een oude geschiedenis heeft en waarvan de oorspronkelijke bedoeling inmiddels geheel verloren
is gegaan. Omdat er ook geen belasting geheven kan worden op andere (overlast gevende)
huisdieren is het nauwelijks verdedigbaar om deze in stand te houden. De ChristenUnie-SGP stelt
voor deze hondenbelasting af te schaffen en de gederfde inkomsten te compenseren door een
geringe stijging van de OZB tarieven (= ca 1,8%, wat neerkomt op ca 5 euro per woning).

1087
1088
1089
1090

In Corona-tijd hebben we meer ruimte geboden aan de horeca om terrassen te openen in de
openbare ruimte (gemeentegrond). Dit mag wat ons betreft gecontinueerd worden omdat het ook
de levendigheid van de dorpskernen ten goede komt. Maar we vinden dat daar wel een passende
vergoeding (precario) tegenover mag staan en stellen voor dat bij verordening te regelen.

1091
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