
Algemene beschouwingen bij Kadernota begroting 2022-2025 

Voorzitter, het afgelopen jaar was een jaar waarin ons vertrouwde leven compleet anders werd en 
we uitzagen naar betere tijden! Er was eenzaamheid onder ouderen en jongeren, kinderen konden 
niet naar school en sommige ondernemers hadden het zwaar.  

We hoopten op betere tijden. Het was een tijd van aanpassen, maar ook van veerkracht en nieuwe 
initiatieven. Mensen waren bereid elkaar bij te staan en hulp te bieden en ondernemers toonden 
creativiteit. 

Hoop is essentieel in ons leven. De ChristenUnie wil kijkend naar de toekomst dan ook hoopvolle 
keuzes maken. Keuzes waarin we aandacht hebben voor elkaar, aandacht voor de schepping en 
aandacht voor de bloei van ons dorp.  

Voorzitter, de ChristenUnie kan zich voor een groot deel vinden in de keuzes die door het college 
worden voorgesteld in de kadernota. Deze laat een positief beeld zien en er is zelfs ruimte om te 
investeren. Ook kan de nieuwbouw van de scholen doorgang vinden, wat voor de ChristenUnie altijd 
een speerpunt is geweest. 
Het resultaat ziet er positiever uit dan het de afgelopen jaren is voorgesteld. We zijn blij dat de 
kerntakendiscussie die vorig jaar gevoerd is, niet heeft geleid tot 8 ton aan bezuinigingen, maar terug 
is gebracht naar 6 ton. In de praktijk zullen de echte bezuinigingen niet veel meer dan 3 ton zijn. Dat 
is het bedrag wat wij als ChristenUnie vorig jaar ook hadden voorgesteld als taakstelling. Toen werd 
dat niet overgenomen door de andere partijen, maar via een omweg is het toch werkelijkheid 
geworden, mede dankzij het extra geld van het Rijk en het anders inrichten van activiteiten.  
Ook de wensen voor het nieuwe beleid kunnen we in grote lijn onderschrijven; via amendementen 
en moties van andere partijen komen we hier op terug en zelf dienen we het amendement 
organisatieontwikkeling in.  
 

• Amendement organisatieontwikkeling 

Maar voorzitter, een belangrijke drijfveer van deze coalitie delen we niet. De coalitie lijkt vooral 
financieel gedreven en stelt zich ten doel om uit elk project een zo hoog mogelijke opbrengst te 
generen. Echt nieuw beleid is er niet, men voert voornamelijk de plannen uit van vorige coalities.  
Natuurlijk is een goede financiële positie van onze gemeente belangrijk, zeker omdat we zelfstandig 
willen blijven. Daar staan en stonden wij als ChristenUnie ook voor en dat was ook de insteek van de 
coalities waar de ChristenUnie deel van uit maakte. Het financiële beleid was gericht op die 
zelfstandigheid.  

Belangrijk is om jezelf af te vragen waarom je een zelfstandige gemeente moet blijven. Wat de 

ChristenUnie betreft is dat om onze eigen identiteit en karakter te behouden en zelf aan het stuur te 

zitten. We willen in Bunschoten zelf bepalen welke zorg wij als gemeente bieden en hoe die zorg 

ingericht wordt, welke voorzieningen er in de gemeente aanwezig zijn om zoveel mogelijk maatwerk 

te kunnen leveren. Het gebruiken van de kracht van de samenleving en zo die samenleving met al 

haar inwoners, bedrijven en organisaties te laten bloeien. We moeten ambitieus zijn om als dorp 

vooruit te blijven gaan en zelfstandig te blijven.  

De ChristenUnie is van mening dat de toekomstvisie op ons dorp mist bij deze coalitie. Het enige doel 

lijkt het verder verhogen van onze reserves en de solvabiliteit zo snel mogelijk naar 30% krijgen. Door 

deze opstelling en het gebrek aan visie glippen mooie kansen door onze handen. De van 

Amerongenschool had een prachtige maatschappelijke bestemming kunnen krijgen, en ook de 

andere vrij te komen gronden van de scholen kunnen ingezet worden voor de bouw van sociale 



huurwoningen, een knarrenhof of locatie voor kinderopvang als we met één groot plan hiervoor 

komen. Als enige doel hebben om de hoogste prijs voor de grond te vangen is kortzichtig. En 

schermen met het argument dat door die hoge opbrengst de scholen bekostigd kunnen worden is 

onterecht, dat kon ook als we niet de hoogste prijs voor de van Amerongenschool hadden gekregen. 

Ook het bezuinigen op subsidies brengt het risico met zich mee dat we alles wegbezuinigen en de 

samenwerking met de organisaties en stichtingen verliezen, zoals vorig jaar het dieptepunt bereikt 

werd in de samenwerking met de Stichting Monumenten.  

Hebben wij als politieke partijen van Bunschoten niet de plicht om het goede te zoeken voor de 

gemeente juist op de lange termijn? Als je bestuurt vraagt dat om visie, je nek uitsteken en komen 

met ambitieuze plannen waarmee het dorp vooruit gaat. Neem het plan voor de nieuwe scholen 

waarvan de resultaten steeds meer zichtbaar worden. Fantastisch dat we dat kunnen doen in ons 

dorp en dat we hierop zo’n brede toekomstvisie hebben!  Laten we de handen ineenslaan en op 

meer terreinen zo’n visie ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen. Maximaal sturen om 

zoveel mogelijk woningen te realiseren voor onze inwoners, sociale huurwoningen bouwen, 

woningen voor starters die ook echt bij starters terecht komen en andere creatieve vormen en 

instrumenten gebruiken om te sturen. En laten we met elkaar zorgen dat er goede zorg op hoog 

niveau geleverd wordt aan inwoners die dat nodig hebben in plaats van alleen maar te kijken waar 

we kunnen bezuinigen. Laten we locaties voor kinderopvang realiseren en zorgen dat iedereen die in 

Bunschoten woont een huisarts kan krijgen in ons dorp. Het gaat om onze inwoners, zij moeten 

centraal staan en hen moeten we voor ogen houden en maatwerk proberen te leveren. Die 

inspanningsverplichting zijn wij aangegaan door ons destijds verkiesbaar te stellen, laten we daarin 

dan ook samenwerken. Op die manier maken we hoopvolle keuzes en tonen we ambitie in plaats van 

alleen geld gedreven keuzes.  

Voorzitter, ik kom bij een langgekoesterde wens van de ChristenUnie en met ons van vele inwoners: 

een eigen buitenzwembad. Op warme dagen, die we steeds meer hebben, trekken inwoners naar 

zwembaden en stranden in de omgeving om verkoeling te zoeken. Het is zo jammer dat dit niet in 

ons eigen dorp kan. We vragen daarom het college te kijken naar de mogelijkheden voor het 

realiseren van een eigen buitenbad en hierbij onze inwoners te betrekken: 

• Motie Buitenzwembad 

En natuurlijk blijven we het college oproepen om snel werk te maken van het uitbaggeren van het 

Kleine Zeetje en die grond te laten reinigen. Het is zo jammer dat door het zo goedkoop mogelijk te 

willen doen we nog steeds het Zeetje niet kunnen gebruiken deze zomer.  

Voorzitter, in hoofdstuk 3 Majeure ontwikkeling zien we veel investeringen in het programma 
Verkeer, vervoer en waterstaat. Wij kunnen hier in hoofdzaak in mee gaan. Alleen de prioritering 
verbaast ons.  Het nog niet gereconstrueerde deel van de Frans Jacobsweg  is in slechte staat. Dit is 
een belangrijke verbinding  tussen Spakenburg en Eemdijk. Wat de ChristenUnie betreft wordt dit 
deel als eerste aangepakt. De toplaag van de Vinkenweg is nog in redelijk goede staat.  De 
reconstructie hiervan kan dus worden uitgesteld. En daarom dienen we het volgende amendement 
in: 
 

• Amendement Reconstructie wegen 

Dan de invoering van nascheiding, een speerpunt van deze coalitie. Het is voor de ChristenUnie 
onbegrijpelijk dat hier zo aan kapitaalvernietiging wordt gedaan en ook een belofte aan de inwoners 
wordt geschonden. De inkomsten uit de precariobelasting gaat gedeeltelijk op aan 
kapitaalvernietiging in plaats van deze terug te geven aan de inwoners. De overgang naar 



nascheiding kost eenmalig een half miljoen en jaarlijks drie ton meer. Hier hebben we grote moeite 
mee. Aangezien dit volgende week besproken wordt in de raadsvergadering maken wij daar een 
voorbehoud op in deze kadernota en komen wij er volgende week op terug.  Ook de nieuwe 
tarifering vinden wij niet eerlijk. De ChristenUnie is van mening dat differentiatie in het tarief 
gewenst is. In het verleden kenden we drie tarieven en het college stelt nu één tarief voor. De 
ChristenUnie wil het uitbreiden naar twee tarieven voor eenpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens. Hiervoor dienen we met de SGP een amendement in wat door de SGP 
voorgelezen zal worden.  
 
Daarnaast hebben we ook nog een aantal toevoegingen op de kadernota. In onze contacten met de 
inwoners zijn er de afgelopen maanden verschillende vragen naar voren gekomen die we hebben 
voorgelegd aan het college. Omdat er steeds afhoudend gereageerd werd omdat er geen budget zou 
zijn, dienen wij deze voorstellen in bij de kadernota zodat ze meegenomen kunnen worden in de 
definitieve begroting.  
 

• Motie Duurzaamheidslening 

• Motie Toiletvoorziening strandje 

• Motie Opgeruimd staat netjes 

• Motie Verkiezingsborden 

Voorzitter, in de commissie hebben we vragen gesteld over de extra uren die de SRO maakt in de 

zorgplicht voor de kunstgrasvelden. Wij hebben moeite met de forse verhoging in uren en kunnen 

ons bijna niet voorstellen dat er zoveel extra uren nodig zijn. Daarom vragen we aan de wethouder 

om dit te monitoren en elk halfjaar ons een overzicht van de gemaakte uren toe te sturen.  

Voorzitter, ik ga afsluiten met een oproep aan het college om meer in contact te treden met 

inwoners. Te vaak gebeurt het dat via de politieke partijen klachten binnen komen of plannen 

ingevoerd worden zonder inwoners erbij te betrekken. En hoewel er ook stappen gezet worden in 

het betrekken van inwoners, kan dit echt nog beter, juist ook in individuele gevallen. Probeer binnen 

de kaders die er zijn maatwerk te leveren door in contact te treden, dat is iets wat we juist als kleine 

gemeente kunnen en waar we sterk in zijn!  

Wij wensen iedereen die bezig gaat met de uitwerking van de kaders die we vandaag vaststellen heel 

veel sterkte en wijsheid toe en bovenal Gods zegen bij al het werk voor onze gemeente.  

 
 

 


