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NIEUWE WEGEN, VASTE WAARDEN!
Onder het motto ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ slaan CAP, CDA, SGP en VVD de handen
ineen voor een nieuw begin. Ons ideaal is om het beste te realiseren voor onze inwoners in
Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Daar gaan we keihard mee aan de slag.
Wat we willen realiseren, presenteren wij u in dit nieuwe coalitieakkoord, met de titel ‘Nieuwe wegen, vaste waarden’.
“Nieuwe wegen” omdat we staan voor vernieuwing van de plaatselijke politiek. We kiezen
nieuwe, soms nog onbegane wegen om tot heldere en gedragen besluiten en resultaten te
komen.
“Vaste waarden” omdat we daarbij vasthouden aan al vele waarden en tradities die zo kenmerkend zijn voor de identiteit en het unieke karakter van onze prachtige gemeente en haar
hardwerkende inwoners.
De nieuwe coalitie staat voor een aantal flinke uitdagingen op het gebied van zorg, energie
en financiën. Zo wordt, net als vele andere gemeenten, ook Bunschoten geconfronteerd met
stijgende kosten in het sociaal domein. De komende jaren zetten wij ons in om deze kosten
beheersbaar te krijgen en houden. We werken aan oplossingen zodat in de toekomst onze
inwoners gegarandeerd blijven van goede en betaalbare zorg. Om die zorg betaalbaar te
houden, moeten we soms keuzes durven maken. Dus niet zomaar de lasten afschuiven op
de belastingbetaler.
We willen namelijk verantwoord en zuinig omgaan met het gemeenschapsgeld en geen
geld willen uitgeven dat er niet is. Daarom voeren we de komende periode een kerntakendiscussie waarin kritisch gekeken wordt naar onze inkomsten en uitgaven. Op die manier
willen we stijgende kosten het hoofd bieden, maar ook ruimte creëren voor nieuw beleid.
Bovendien willen we daarbij de financiële risico’s beheersbaar houden. Dit geldt in het
bijzonder voor een aantal grote projecten, zoals Kronkels-Zuid en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Scholen. We kijken eerst goed en grondig naar wat iets écht kost, om dan duidelijke besluiten te nemen. Want wie een toren wil bouwen gaat eerst de kosten berekenen om
te zien of men wel genoeg heeft voor de bouw.
We komen met plannen voor het verbeteren van wonen, werken, ondernemen, infrastructuur, ontspannen en recreëren in onze mooie gemeente. We willen onze inwoners daarin
blijven betrekken en meer ruimte geven om mee te denken en ons uit te dagen. We gaan
meer werk maken van onze veiligheid en aan de slag met onze mobiliteit en infrastructuur

door het aanleggen van goede wegen en fietspaden.
Met betrekking tot onze afvalinzameling willen we onze inwoners centraal stellen door hen
te betrekken bij de keuze van een vorm van nascheiding en door een hoge service, lage
lasten en een acceptabel milieurendement.
We willen niet tornen aan wat ons bindt tot een hechte gemeenschap waarin we ook omzien naar elkaar. We zullen het goede van ons dorp behouden en versterken: onze identiteit,
onze sociale cohesie, onze ondernemersgeest, onze welvaart, maar vóóral ook onze zelfstandigheid. De zondagsrust blijft behouden en we zetten in op een langere grafrust. We
verwachten van onze bestuurders dat ze niet alleen betrouwbaar, geloofwaardig, integer en
herkenbaar zijn, maar ook open, bereikbaar en zichtbaar.
CAP, CDA, SGP en VVD zijn trots op het bereikte resultaat en staan te popelen om aan de slag
te gaan. Met inwoners, ondernemers en organisaties willen we snel ‘nieuwe wegen inslaan’
zonder onze ‘vaste waarden’ uit het oog te verliezen. Wij vragen daarbij Gods zegen over het
werk dat te wachten staat.
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1. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
1. Zelfstandigheid van onze prachtige gemeente is voor ons een kernwaarde waarvoor wij
ons ten volle willen inzetten.
2. Samenwerking moet een duidelijk economisch en maatschappelijk voordeel bieden,
waarbij de identiteit van de gemeente niet verloren mag gaan. Samenwerkingsverbanden uitbouwen heeft de voorkeur boven het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. We evalueren regelmatig de samenwerkingsverbanden op kosten en doelmatigheid.
3. We staan voor inzichtelijke, eenvoudige en minder regels.
4. De zondagsrust wordt behouden.
5. Er komt een avondopenstelling van het gemeentehuis tot 20.00 uur in plaats van het nu
geldende tijdstip van 19.00 uur.
6. We hechten waarde aan het actief betrekken van onze inwoners bij gemeentelijk beleid.
Dit kan door middel van “Right to Challenge”. Hierbij kunnen (georganiseerde) bewoners
taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of
goedkoper kan.
7. We stellen een referendumverordening op waarin we een raadplegend referendum mogelijk maken. Een raadplegend referendum kan worden gehouden bij zwaarwegende onderwerpen met verstrekkende gevolgen. Een dergelijk referendum wordt alleen gehouden als de raad hiermee unaniem instemt.
8. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Communicatie vindt plaats via alle
kanalen, van papier tot app. De gemeentepagina in de plaatselijke huis-aan-huis-krant
blijft behouden.
9. Er komt een livestream van raads- en commissievergaderingen.
10. De dienstverlening moet servicegericht zijn. We zetten in op uitbreiding van de digitale
dienstverlening voor onze inwoners. Bovendien willen we conform de aanbevelingen van
de Nationale Ombudsman één loket waar burgers met al hun vragen terechtkunnen. Dit
omdat een complexer wordende samenleving steeds meer vraagt van onze inwoners.
11. Vrijwilligers waarvan hun verenigingen het nodig vinden dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt overlegd, krijgen deze gratis als wordt gewerkt met kinderen en kwetsbare groepen.
12. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en zorgen daarom goed voor het welzijn van
onze medewerkers. Op deze manier kunnen zij onze inwoners optimaal van dienst zijn.
Onze computers, ICT en inventaris zijn bij de tijd.
13. We geven lokale kunstenaars zoveel mogelijk de gelegenheid om te exposeren in het gemeentehuis. De huidige wachtlijst hiervoor moet daarom zo kort mogelijk zijn.
14. Bij het opleggen van voorschriften aan evenementenvergunningen is de insteek dat deze
realiseerbaar moeten zijn voor organistoren. Meedenken met deze organisatoren is daarom het uitgangspunt. Veiligheid staat hierbij voorop.

15. De Verordening op de raadscommissies wordt in het eerste kwartaal van 2020 aangepast,
zodat de verplichting dat burgerleden op de kieslijst moeten staan, komt te vervallen.
16. We betrekken onze veteranen actief bij onze herdenkingen.
1.1 FINANCIËN
1. We streven ernaar om bij de goedkoopste gemeenten van Nederland te blijven horen.
2. De OZB houden we zo laag mogelijk. Als de financiële ruimte het toelaat, wordt de OZB
verlaagd.
3. Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.
4. De tarieven voor leges en rechten moeten kostendekkend zijn.
5. De gemeentelijke solvabiliteit moet naar 30%. We creëren voldoende weerstandsvermogen op basis van risicoanalyses.
6. De Planning en Control producten worden verbeterd en doorontwikkeld.
7. We kiezen voor realistische afschrijvingstermijnen.
8. Als onderdeel van de Kerntakendiscussie (KTD) wordt het subsidiebeleid geëvalueerd.
Subsidies hebben een aanvullend karakter en zijn bij voorkeur projectsubsidies. Subsidieontvangers dienen een publiek belang en moeten hun ontvangen subsidies verantwoorden.
9. Bij de verantwoording naar de burgers staat transparantie voorop. De jaarrekening wordt
toegankelijk en overzichtelijk gepubliceerd.

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
1. Veiligheid is een basisbehoefte van mensen en een belangrijke taak van de overheid.
Daarom handhaven we het budget voor veiligheid.
2. Het is belangrijk dat stevig wordt ingezet op handhaving. In dit verband blijft het aantal
BOA’s deze periode op minimaal 3 gehandhaafd. Hierbij is ook de rol van de wijkagenten
belangrijk. Wijkagenten en BOA’s zijn de ogen en oren van de buurt. Zichtbaarheid op
straat is hierbij cruciaal.
3. Politieloket in het gemeentehuis blijft behouden.
4. De hulp van burgers bij veiligheid is onontkoombaar. De buurt is er altijd, de professional
(wijkagenten, BOA’s) niet altijd. Burgerinitiatieven worden daarom gestimuleerd en waar
nodig gefaciliteerd.
5. Vanzelfsprekend wordt ook stevig ingezet op de bestrijding van overlast, denk hierbij aan
drugs-, drank- en woonoverlast.
6. Er vindt een evaluatie plaats naar de effectiviteit en doelmatigheid van de verstrekte gelden aan organisaties/instanties die zich bezighouden met alcohol- en drugs(preventie).
Vervolgens wordt een actieplan aanpak drank en drugs opgesteld.
7. Als het gaat om ondermijning, vermenging van de onderwereld en de bovenwereld,
wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak met Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en de Sociale Dienst.
8. Er komen geen coffeeshops, bordelen, escortservices en gokhallen.
9. De uiterste toelatingstijd van de horecagelegenheden blijft onveranderd op 01.00 uur.
Dit geldt ook voor de sluitingstijd van de terrassen om 01.00 uur. De sluitingstijd van de
horecagelegenheden op vrijdag en zaterdag blijft 02.00 uur.
10. De vrijwillige brandweer is belangrijk voor de veiligheid van onze gemeente en blijft daarom goed toegerust en gefaciliteerd. Bovendien stimuleren en faciliteren we de werving
van jonge vrijwilligers.
11. Het camerasysteem in het centrum wordt gemoderniseerd. Bovendien wordt bekeken of
aansluiting op de meldkamer van de politie in Utrecht mogelijk is.
12. Bescherming van de slachtoffers en inwoners bij terugkeer van delinquenten staat voorop.

3. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
1. Parkeren blijft gratis in onze gemeente.
2. De doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid in onze gemeente zijn voor ons
belangrijke uitgangspunten. Daarom treden we in overleg met omliggende gemeenten
en de Provincie om knelpunten hierbij op te lossen. Hierbij moet worden gedacht aan een
optimalisatie van de ontsluitingswegen naar Nijkerk, Baarn en Amersfoort.
3. We pakken onveilige verkeerssituaties aan, bijvoorbeeld de kruising Zuidwenk/Oostsingel, en rondom maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en kerken. Daarom worden in de straten in de omgeving hiervan maatregelen genomen.
4. De veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers voetgangers en fietsers verdient extra aandacht. Daarom wordt bij doorgaande wegen waaraan regulier onderhoud moet
worden verricht, zoals de Westdijk, extra gekeken naar de belangen van deze kwetsbare
verkeersdeelnemers.
5. Bij het vraagstuk van de ontsluiting van Vathorst hebben we te maken met verschillende
partners met verschillende standpunten. Onze inzet in dit proces is tweeërlei, namelijk
zoveel mogelijk luisteren naar de wensen van de bewoners van de Zevenhuizerstraat en
rekening houden met het kwetsbare en open landschap.
6. De parkeerdruk in het centrum, vooral op de zaterdagen, wordt steeds groter. Onderzocht
wordt hoe en met welke maatregelen deze druk verminderd kan worden.
7. We zetten ons in voor een betere en veilige ontsluiting van Rengerswetering en laten
onderzoeken hoe de verkeersstromen rondom Rengerswetering in betere banen geleid
kunnen worden. In ieder geval wordt een fietsverbinding gerealiseerd tussen Rengerswetering en het centrum, langs de Oostelijke Randweg.
8. We streven naar veilige fiets- en wandelpaden om te kunnen genieten van de groene
polders rondom ons dorp.
9. We stellen financiële middelen beschikbaar zodat ook het fietspad aan de Vaartweg tussen de Fokjesweg en Eemdijk kan worden verbeterd, waarbij wordt ingezet op cofinanciering door de Provincie Utrecht.
10. De mogelijkheden worden in kaart gebracht om het fietspad langs de Eem ten noorden
van Eemdijk helemaal door te trekken.
11. We hebben een positieve insteek ten aanzien van innovatieve vormen van mobiliteit, zoals Green Wheels.
12. Er komt een faciliteit voor het opladen van e-bikes in het centrum.
13. We faciliteren dat er voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s in onze gemeente
komen.
14. De pont in Eemdijk blijft behouden, evenals de huidige dienstregeling. We bekijken of de
aandrijving van de pont verduurzaamd kan worden.
15. Met de Provincie treden we in overleg over verbetering van de OV-verbindingen met omliggende plaatsen.

4. ECONOMIE
1. Uitgangspunt is een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat voor (startende) ondernemers en zzp’ers. Onderdeel daarvan is een aantrekkelijk vestigingsklimaat, lage lasten en
verminderde regeldruk. De regelgeving moet eenduidig en transparant zijn. Bunschoten
wil de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland zijn.
2. We stimuleren en faciliteren het ondernemerschap. Er is één (digitaal) loket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Facturen van ondernemers aan de gemeente
worden binnen 30 dagen betaald. We doen mee aan de Dag van de Ondernemer.
3. Wij hechten aan de mogelijkheden voor agrariërs om uit te breiden of neventaken te ontwikkelen. Hierbij wordt oog gehouden voor de kwaliteit van het open landschap. Duurzaam economisch perspectief wordt juist nú bevorderd.
4. We willen de ontwikkeling van bedrijventerrein de Kronkels-Zuid. Voor ons gelden daarbij
de volgende uitgangspunten:
- Er is sprake van een gefaseerde ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden
met de werkelijke behoefte naar bedrijventerreinen.
- Bij elke fase is sprake van een sluitende financiële exploitatie.
- Veilige verkeersoplossingen zijn hierbij ook belangrijk.
5. Het winkelgebied blijft geconcentreerd in het centrum van onze gemeente. In het centrum is oog voor een goeie balans tussen winkels en horeca. De Centrumvisie blijft de leidraad voor de inrichting van het centrum, zodat een verdere kwaliteitsverbetering wordt
gerealiseerd.
6. Het karakter van het dorpscentrum blijft behouden. Dit betekent in ieder geval dat de
drie pleinhuisjes op het Spuiplein intact blijven. De kwaliteit van het Spuiplein wordt verder verbeterd, waarbij wordt gekeken naar de mogelijke verplaatsing van De Schaapskooi
(Spuigat).
7. Werkgevers worden gestimuleerd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen en oog te hebben voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
8. De Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een instrument om samenwerking in het belang
van de levendigheid van het centrum te stimuleren. In 2020 wordt gezamenlijk met de ondernemers bekeken of de BIZ kan worden geoptimaliseerd. Hierbij hebben we aandacht
voor een evenwichtige verdeling van de te betalen BIZ-gelden door ondernemers.
9. Het aanbestedingsbeleid wordt dusdanig ingericht dat plaatselijke ondernemers optimale kansen krijgen, uiteraard binnen de wettelijke kaders.
10. De zaterdagmarkt blijft op het Spuiplein gesitueerd.
11. Werkgelegenheid wordt een regelmatig terugkerend agendapunt op de politieke
agenda.
12. In de Stille Week willen we alleen evenementen die passen bij het karakter van deze
periode.
13. We stimuleren meerdaagse recreatieve voorzieningen en overnachtingen.

5. ONDERWIJS
1. De vrijheid van onderwijs is een fundamenteel recht. Identiteitsgebonden onderwijs, binnen de grenzen van onze rechtsstaat, is in onze gemeente van wezenlijk belang.
2. We realiseren speciaal basisonderwijs in onze gemeente.
3. We stimuleren een breder aanbod van voortgezet onderwijs, in het bijzonder als het gaat
om de technische richtingen.
4. De ontmoeting tussen scholen en bedrijfsleven is belangrijk. We kijken hoe we daarin als
gemeente kunnen faciliteren. Daarom wordt aan het Oostwende College ruimte gegeven
om invulling te geven aan het begrip “ondernemende school”.
5. Bij nieuwbouw streven we naar integratie van voorschool en basisschool in één gebouw.
6. Het Integraal Huisvestingsplan Scholen wordt financieel geactualiseerd. Om de toegenomen kosten van het IHP deels op te vangen wordt ingezet op optimalisatie van de opbrengsten van de vrijgekomen gronden. Belangrijk is ook de afzonderlijke beoordeling in
de gemeenteraad van de verschillende deeltrajecten uit dit Huisvestingsplan. De afschrijvingstermijnen moeten realistisch zijn en worden daarom opnieuw bekeken.
7. In Rengerswetering komt zo spoedig mogelijk een basisschool. Er is sprake van een multifunctionele accommodatie waarin naast onderwijs ook andere functies kunnen worden
ondergebracht, zodat het schoolgebouw als brede wijkvoorziening kan functioneren.
8. De huidige basisschool op Eemdijk blijft in stand.
9. Schoolzwemmen blijft onderdeel van de gymnastiekles op de basisscholen in onze gemeente.
10. Het aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen blijft een prioriteit.
11. Het selecteren van de vervoerders van leerlingen in het speciaal onderwijs moet, gezien
de kwetsbaarheid van deze groep, met grote zorgvuldigheid gebeuren.
12. Op scholen is aandacht voor de lokale geschiedenis, democratie en cultuur van onze gemeente.
13. De kennismakingslessen in het kader van het muziekonderwijs op scholen worden voortgezet.

6. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
1. We stimuleren en faciliteren de breedtesport. De gemeente onderhoudt goed contact
met de sportclubs. We helpen de sportclubs met het organiseren van open dagen om op
deze manier jongeren te enthousiasmeren voor actieve sportbeoefening.
2. We stimuleren voldoende beweging voor ouderen en gehandicapten. Sportfaciliteiten
moeten mede daarom goed toegankelijk voor iedereen zijn.
3. Subsidies worden waar mogelijk verleend als projectsubsidies, zodat deze worden toegewezen voor een bepaald doel, een bepaalde tijd en er sprake moet zijn van een goede
verantwoording van de subsidie.
4. Het plaatselijke zwembad blijft behouden voor onze gemeente.
5. We zetten in op verduurzaming van de accommodaties van de sportverenigingen.
6. Er komt een fitpark in onze gemeente.
7. De Museumhaven van Spakenburg met de botterwerf als beeldbepalend element van
onze gemeente blijft behouden. Het varend erfgoed voor generaties na ons wordt veiliggesteld. De inzet en hulp van vrijwilligers is hierbij cruciaal. Het onderwijskundige deel uit
het Masterplan behoud Museumhaven Spakenburg wordt daartoe uitgevoerd. Dit om de
kennis en vaardigheden rondom historische vissersschepen te behouden.
8. Het aanwijzen van monumenten moet aantrekkelijk voor de eigenaren van de monumenten zijn. Bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is een zorgvuldig en gemotiveerd besluitvormingsproces essentieel. Het maatschappelijk belang én het belang van
de eigenaar van het pand moeten goed worden gewogen. Als de gemeente het voornemen heeft een gemeentelijk monument aan te wijzen, treedt de gemeente in overleg met
de eigenaar met als inzet consensus over de aanwijzing.
9. We zetten ons ook in voor het behoud van het cultureel erfgoed in de Dorpsstraat, de
boerderijen.
10. We koesteren en behouden het Spakenburgs dialect. Daarom onderzoeken we of en in
hoeverre ons plaatselijke dialect onderdeel uitmaakt van het Nedersaksisch taalgebied.
11. De musea als dragers van de lokale geschiedenis zijn van blijvende waarde voor onze
gemeenschap.
12. De bibliotheek heeft een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie. Ook hierbij is de
inzet van vrijwilligers onontkoombaar. We zien de bibliotheek graag gevestigd op een
passende locatie in het centrum.
13. De multifunctionele ruimtes in onze gemeente kunnen ruimte bieden aan de vele creatieve ontwikkelingen/talenten in onze gemeente.
14. We staan voor het realiseren van een platform waar alle culturele en sportieve activiteiten
worden aangekondigd. Dit kan ook een reeds bestaand middel/medium zijn.
15. We staan voor het behoud van de traditionele sinterklaasintochten.
16. We profileren ons als een aantrekkelijke watersport-, wandel-, fiets- en recreatiegemeente.

17. Langs de wandel- en fietsroutes worden voldoende zitbankjes geplaatst.
18. We zorgen voor voldoende veilige en inclusieve speelplekken en we betrekken de kinderen bij de inrichting hiervan. De speelvoorzieningen worden goed onderhouden. We
steunen initiatieven voor specifieke speelvoorzieningen voor de 14-18-jarigen in onze gemeente. De speeltuin in Eemdijk moet een kwaliteitsimpuls krijgen.
19. De historische structuur en waarde van de Stadsweiden zijn belangrijk. Verrommeling
wordt tegengegaan. Daarom treden we in overleg met de eigenaren voor een kwaliteitsimpuls.
20. We creëren voldoende verkeersveilige speel- en uitlaatplekken voor honden.
21. Fonteinkruid vormt een ernstige bedreiging voor met name de watersport en daarmee
voor lokale evenementen in onze gemeente. Bovendien maakt het onze gemeente minder aantrekkelijk voor recreanten. Met alle betrokken partners wordt gekeken naar een
structurele oplossing.
22. Groenvoorzieningen in de buurten worden afgestemd op de wensen van de bewoners.
23. De kwaliteit van het openbaar groen moet worden verbeterd. Er wordt meer ingezet op
onkruidbestrijding. Daarom vindt er regelmatige en adequate verwijdering van onkruid
plaats om ons dorp schoon en netjes te houden,
24. De inzet van onze gemeente bij de afronding van het project Laakzone is het zoveel mogelijk beperken van de structurele kosten. Daarover treden we in overleg met de stakeholders.

7. SOCIAAL DOMEIN
1. Zorg gaat over mensen en moet daarom toegankelijk zijn voor wie dat nodig heeft. Ieder
mens is waardevol en het is belangrijk dat dit ook als zodanig wordt gevoeld.
2. Een belangrijk uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief naar een leer-werkplek
begeleid. Extra aandacht gaat uit naar de oudere werklozen.
3. Werken moet lonen. Daarom staan we voor een doeltreffend minimabeleid waardoor een
armoedeval wordt voorkomen. In ons minimabeleid is voldoende aandacht voor het welzijn van de kinderen. Er blijft een jeugdsportfonds voor kinderen.
4. De gemeente heeft een regierol richting de ouderen. Dit om een goed en samenhangend
pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. We stellen ouderen in staat
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. We zetten het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” voort en waar mogelijk breiden we dit uit. We bevorderen de sociale netwerken in de wijken.
5. We willen een dementievriendelijke gemeente worden.
6. We hebben grote waardering voor mantelzorgers en blijven daarom gebruik maken van
het mantelzorgcompliment.
7. Van nieuwkomers verwachten wij dat ze de Nederlandse taal leren en zich aanpassen. De
gemeente faciliteert dat er voldoende cursussen in de Nederlandse taal zijn. De gemeente
communiceert in de Nederlandse taal. Statushouders worden direct in contact gebracht
met het arbeidsproces. Het is belangrijk dat statushouders de geschiedenis en de cultuur
van ons dorp goed leren kennen.
8. We verlenen geen opvang en steun aan afgewezen asielzoekers en illegale immigranten.
9. We maken een actieplan om het aantal bijstandsgerechtigden actief te verlagen.
10. We vragen meer dan een plan als tegenprestatie bij het ontvangen van bijstandsuitkeringen. Het niet nakomen hiervan heeft consequenties.
11. Onterecht ontvangen uitkeringen worden volledig terugbetaald. Er worden meer financiële middelen beschikbaar gesteld voor opsporing van fraude.
12. Huiselijk geweld, kindermishandeling, pesten, loverboys en andere ontwrichtende zaken
tegen de persoonlijke integriteit, worden tegengegaan.
13. We hechten eraan het relatiezorgprogramma verder vorm te geven. Dit zorgprogramma
heeft een laagdrempelig karakter, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Het programma wordt verzorgd door professionele hulpverleners en betrekt hierbij ook grootouders
van de kinderen. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid.
14. We onderzoeken de haalbaarheid van een zorghotel en hospice in onze gemeente.
15. We ondersteunen de maatschappelijke stage, zodat scholieren vrijwilligerswerk doen als
onderdeel van het lesprogramma en daarmee een bijdrage leveren aan de samenleving.
16. We betrekken jongeren bij de ceremonie van Naturalisatiedag.

17. We nemen verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen. Het is namelijk onze plicht te investeren in kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd is er de
plicht deze zorg betaalbaar te houden. Kwaliteit, meetbaarheid en effectiviteit zijn hierbij criteria. Dit is vooral erg belangrijk om te voorkomen dat er geen financiële middelen
meer zijn voor kwetsbare en zorgbehoevende kinderen.
18. We hechten aan keuzevrijheid in de jeugdzorg als het gaat om het kiezen van zorg- en
hulpverleners, rekening houdend met de levensovertuiging van de zorgvragers.

8. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
1. Het aanbiedstation blijft behouden voor onze gemeente. We onderzoeken of ruimere
openingstijden mogelijk zijn.
2. Het systeem van afvalinzameling kan servicegerichter. Daarom stappen we over op een
systeem van nascheiding. Bij de te kiezen vorm van nascheiding zijn de volgende uitgangspunten van belang: goede service naar onze inwoners, lage lasten en duurzaamheid. Het te kiezen systeem van nascheiding bepalen we pas nadat we onze inwoners
hierbij hebben betrokken.
3. Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels wordt het regenwater van het
huishoudelijk afvalwater gescheiden.
4. De vervuilde grond op de Westdijk moet zo snel mogelijk worden verwijderd en opgeruimd.
5. Het oplossen van ervaren overlast is inzet van overleg met de biogascentrale.
6. We wensen in onze gemeente een langere grafrust. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van een natuurbegraafplaats en een particuliere begraafplaats. Tevens doen we
onderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van begraafplaats De Akker, waarbij
nadrukkelijk wordt bekeken of er extra begraafcapaciteit mogelijk is. In afwachting van dit
onderzoek wordt het ruimen van graven vanaf 2020 opgeschort. Bovendien wordt tijdig
ruimte gereserveerd voor uitbreiding van de begraafcapaciteit.
7. De gemeente richt zich in haar beleid op landelijke richtlijnen en wettelijke kaders voor
duurzaamheid en milieuwetgeving. We leggen geen extra (belastende) regels op aan onze
inwoners en bedrijven. Duurzame energievormen vragen ook om infrastructuur voor
gasaansluitingen in nieuwbouwwijken.
8. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam bouwen, inkoopbeleid, groene stroom en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
We zetten in op verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Er wordt voorlichting gegeven over verduurzaming bij aanvragen om een omgevingsvergunning. Deze voorlichting wordt ook gegeven aan Verenigingen van Eigenaren.
9. Van de duurzaamheidsmaatregelen die in het kader van de Regionale Energie Strategie
binnen onze gemeentegrenzen worden georganiseerd, is onze insteek dat de opbrengsten ten goede moeten komen aan onze gemeenschap.
10. We hebben een voorkeur dat zonnepanelen eerst op daken worden geplaatst. Pas daarna
wordt gekeken naar andere locaties en mogelijkheden.
11. We voorkomen vervuiling door voldoende vuilnisbakken langs fiets- en wandelpaden te
plaatsen.
12. Bij geschillen met nutsbedrijven verwijst de gemeente de inwoners actief naar de Geschillencommissie Energie en Water.

9. RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING EN STEDELIJKE
VERNIEUWING
1. Om te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners zetten we in op voldoende betaalbare (starters)woningen en sociale huurwoningen. Als het gaat om sociale
huur is een evenwichtige spreiding hiervan over de gemeente belangrijk.
2. Voor een goede doorstroming in zowel de vrije als sociale sector, is het belangrijk dat er
ook voldoende koop- en huurwoningen voor ouderen beschikbaar zijn. Bovendien is het
belangrijk dat er voldoende woningen zijn in de middenklasse huur. Hiervoor worden
actief investeerders gezocht.
3. We realiseren zogenaamde “Tiny Houses” en onderzoeken of er behoefte is aan “Floating
(Tiny) Houses”.
4. We hebben een positieve insteek als het gaat om huisvesting voor mensen met een beperking.
5. Bij nieuwbouw streven we naar levensloopbestendige wijken en woningen.
6. We zetten ons in voor woningbouw in Eemdijk.
7. Er is ook ruimte voor mensen die op een vrije kavel een huis willen bouwen. We hebben
een open houding ten aanzien van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
8. Voor schrijnende gevallen van woningnood van onze inwoners zijn enkele woningen tijdelijk beschikbaar waardoor deze woningnood direct kan worden opgelost.
9. Woonoverlast van arbeidsmigranten wordt zoveel mogelijk beperkt door onder andere in
te zetten op verantwoorde huisvesting voor de migranten. Toezicht en handhaving hierop
is belangrijk. Daarom onderhoudt de gemeente goede contacten met uitzend- en huisvestingsorganisaties. Er is aandacht voor het verschil in aanpak als het gaat om kort en
lang verblijvende arbeidsmigranten. Hierin hebben ondernemers ook een verantwoordelijkheid.
10. We blijven controleren op en handhaven van illegaal grondgebruik en bouwen zonder
vergunning.
11. Duurzaam en economisch perspectief in de landbouw wordt bevorderd.
12. We zetten in op voldoende parkeermogelijkheden in bestaande wijken en nieuwbouwwijken.
13. Er is een positieve grondhouding richting ondernemers met ruimtelijke vragen.
14. Op 1 januari 2021 willen we gereed zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

PORTEFEUILLEVERDELING 2019-2022
BURGEMEESTER MELIS VAN DE GROEP
Algemeen bestuur en Kabinetszaken
Openbare orde & (Integrale) Veiligheid en Politiezaken
Regionale samenwerking
Brandweer en Veiligheidsregio
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
Horeca- en Evenementenbeleid
Coördinatie integrale handhaving
Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
Juridische advisering en Klachtenafhandeling
Externe betrekkingen en Representatie
WETHOUDER RICK BEUKERS (1E LOCOBURGEMEESTER) – 0,9 FTE
Financiën
Economische zaken
Bedrijventerreinen
Mobiliteit (Verkeer en Vervoer)
Dienstverlening en Communicatie
Bestuurlijke vernieuwing
Ondernemerschap en Deregulering
WETHOUDER PETER VAN ASSELT (2E LOCOBURGEMEESTER) – 0,8 FTE
Sociaal domein (Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen)
Volksgezondheid
Onderwijs en project IHP
Sport
Cultuur en Erfgoed
Recreatie en Toerisme
Subsidiebeleid
WETHOUDER HUIG VAN BARNEVELD (3E LOCOBURGEMEESTER) – 0,5 FTE
Bouwen en Wonen
Ruimtelijke ontwikkeling
Project Rengerswetering
Project Kronkels-Zuid
Omgevingswet

WETHOUDER WIM DE JONG (4E LOCOBURGEMEESTER) – 0,6 FTE
Grondzaken
Openbare voorzieningen en Gebouwen
Openbare ruimte, Water en Wegen
Milieu, Duurzaamheid en Afval
Project Laakzone
Project Zuiderzee
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