Addendum met het oog op de stellingen in het KiesKompas
Naar aanleiding van de stellingen in Kieskompas hebben we in dit addendum nog een aantal extra
toelichtingen opgenomen omdat ons verkiezingsprogramma niet op dit stellingen in gaat of niet
expliciet ingaat op de tegenstellingen die in de stellingen zijn verwoord.

CAMERATOEZICHT:
In ons vorige verkiezingsprogramma (2018) hebben we daarover aangegeven: “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.” Dit standpunt is niet
gewijzigd.

30 KM-ZONES
De ChristenUnie-SGP is neutraal ten aanzien van de vraag of alle woonwijken in De Ronde Venen een
30 km-zone moet worden. Wij vinden dat dit per situatie bekeken moet worden, mede afhankelijk
van gebruik, weginrichting, etc… Daarbij kunnen met het oog op de verkeersveiligheid ook andere
maatregelen genomen worden (bv apart fiets of voetpad).

WONINGBOUW
De ChristenUnie-SGP kiest voor een evenwichtige verdeling van woningbouw voor sociale huur,
middenhuur en (goedkope) koopwoingen, zodat de diverse behoeftes van inwoners worden vervuld.
De huidige verdeling 30% sociaal, 15% middenhuur / goedkope koop vinden wij vooralsnog passend.
Daarbij hoort ook een goede balans tussen goedkope koop en vrije sector omdat
projectontwikkelaars de exploitatie van een woningbouwproject ook rond moeten krijgen. Anders
wordt er helemaal geen woningen meer gebouwd.
Mbt omzetten van bedrijvenpanden naar woningen: als er sprake is van een bedrijventerrein met
uitsluitend (leegstaande) kantoorpanden, dan is daar nog wat voor te zeggen. Maar in onze
gemeente zijn de bedrijventerreinen vooral in gebruik door industriële bedrijven, die voor hinder
zorgen wat zich niet verdraagt met grootschalige woningbouw.
In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen “Verwerven van eigen grond voor
woningbouw (waarmee de gemeente meer regie kan voeren)”. De ChristenUnie-SGP van mening dat
de gemeente een actievere rol kan spelen bij het verwerven van bouwgrond. Dat hebben we de
afgelopen jaren meerdere keren in het debat aangegeven. Daarom hebben we in 2018 de
aangepaste nota grondbeleid gesteund alsmede de aankoop van grond bij Hofland. Die grondposities
kunnen dan gebruikt worden om woningen betaalbaar te maken (zowel sociaal als huur). Dat heeft
gevolgen voor de financiële positie van de gemeente, ook omdat hier risico mee gelopen wordt,
waarbij in het uiterste geval dat ook consequenties kan hebben voor hogere lokale lasten..
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STATUSHOUDERS
De Ronde Venen neemt haar aandeel in huisvesting van statushouders zoals landelijk bepaald. Meer
De enorme druk op de woningmarkt in onze gemeente en de gebrekkige beschikbaarheid van
betaalbare woningen, maakt dat meer statushouders huisvesten dan door het Rijk gevraagd zoveel
sociale onrust zou geven, dat we daar niet voor kiezen. Als rijk en provincie ons meer bouwruimte
zouden geven (dus ook buiten de rode contour), dan zouden we hier wel mee in kunnen stemmen.

INWONERS DEELNAME
In ons vorige verkiezingsprogramma (2018) hebben we daarover aangegeven: “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”. Dat standpunt hebben wij nog steeds. Aanvullend hebben we in ons
huidige verkiezingsprogramma opgenomen “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”

SCHIPHOL
De uitbreiding met vluchten is alleen acceptabel als in totaal de overlast door geluid en de uitstoot
van schadelijke stoffen verminderd.
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