Bijdrage coalitieakkoord
Voorzitter, leden van de raad,
Voor ons ligt het coalitieakkoord; het resultaat van de afgelopen formatieperiode. Het nemen
van bestuurlijke verantwoordelijkheid werd door u verwacht van de ChristenUnie. Dit is niet
vanzelfsprekend, en we zijn dan ook dankbaar voor het vertrouwen wat u als raad in ons
stelt.
Als ChristenUnie maken we ons sterk voor het behoud van het sociale christelijke karakter
van ons dorp. Het omzien naar elkaar, het behoud van de zondagsrust, veel en goede
sociale voorzieningen voor hen die dat nodig hebben zijn voor ons belangrijke speerpunten.
Ook onze ondernemersgeest wordt gekenmerkt door dit karakter. Hard werken, kansen
benutten, maar juist ook samenwerken. Dit unieke karakter moeten we koesteren en
behouden. En dat kan alleen als we een zelfstandige gemeente blijven.
Het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Bunschoten is dan ook één van de
belangrijkste drijfveren van dit coalitieakkoord en dat is wat ons als ChristenUnie en VVD
verbindt. In het hele land zien we allerlei gemeenten fuseren, maar wij willen hier niet in
mee gaan. Ons dorp is wezenlijk anders dan onze omliggende gemeenten. Dat we
zelfstandig blijven en een eigen bestuur hebben en daarmee ons unieke karakter kunnen
behouden is van groot belang. Daarom hebben we samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen met allerlei verschillende gemeenten zodat we niet alvast
voorsorteren op een fusie, maar deze juist te voorkomen. Om die zelfstandigheid te kunnen
waarborgen is het allereerst van belang dat we financieel gezond zijn en blijven. In dit
coalitieakkoord is dit een belangrijk speerpunt. Risico’s liggen er vooral in het sociaal domein.
We zien dat de kosten van de jeugdzorg stijgen, niet alleen bij ons, maar in het hele land.
Financiële tegenvallers moeten we kunnen opvangen. Vandaar dat we hiervoor voldoende
financiële middelen reserveren, zowel structureel als een voorziening voor onverwachte
tegenvallers en we laten ook een grondige risicoanalyse maken. Het moet niet zo zijn dat we
halverwege het jaar bepaalde zorg niet meer kunnen verlenen. Of dat, wanneer we een
inwoner hebben die extra veel zorg nodig heeft, dit tot gevolg heeft dat we andere inwoners
minder zorg kunnen verlenen. Dit willen we ten allen tijden voorkomen, vandaar deze
duidelijke reservering voor het sociaal domein.
Als raad hebben we een ambitieus IHP Scholen vastgesteld. Voor de coalitie is het erg
belangrijk dat we dit voortvarend oppakken want onze kinderen hebben een goed
leerklimaat nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom maken we haast met de komst
van de school in Rengerswetering en houden we bij de uitvoering van het IHP het
kostenplaatje goed in de gaten. Met de stijgende bouwkosten moet dit up-to-date zijn zodat
we niet voor verrassingen komen te staan en er voldoende financiële ruimte is om ook
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Daarom hebben we in de doorrekening van het
akkoord ook 40% hogere kosten voor het IHP meegenomen.
Naast het bouwen van nieuwe schoolgebouwen hebben we ook volop aandacht voor het
bouwen van woningen. Er is een tekort aan woningen en als gemeenten moeten we ons
inspannen om alle inwoners een passende woning te kunnen bieden. Dat betekent de
komende jaren dus het versneld bebouwen van Rengerswetering met hierbij aandacht voor
betaalbare starterswoningen en meer sociale huurwoningen. Want de wachtlijst voor sociale
huurwoningen moet omlaag. Ook zetten we in op de mogelijkheid om een woning
levensloopbestendig te maken. Wanneer er rondom het centrum ruimte vrij komt, zullen we
kijken of er seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden, zodat senioren dicht bij de

voorzieningen kunnen wonen. Gemengde wijken en bouwen voor verschillende doelgroepen
is ons doel.
Eén van de aandachtspunten voor de komende jaren zal ook de vermindering van het
sluipverkeer zijn. Rondom de ontsluiting van de Rengerswetering en de doorstroming
richting de Amersfoortseweg is er regelmatig een ophoping van verkeer. Met de
werkzaamheden die de komende tijd aan de A1 worden verricht, zullen we hier nog een tijd
mee te maken krijgen. Het college zal zich inzetten om met de betrokken partners hier
zoveel mogelijk verbetering in aan te brengen zodat onze inwoners zo min mogelijk hinder
hiervan ondervinden. Ook het creëren van veilige fietsverbindingen en het tijdig inspringen
op (provinciale) subsidiemogelijkheden zijn aandachtspunten voor het college.
We staan de komende jaren voor grote duurzaamheidsopgaven. Als rentmeesters van deze
aarde, hebben wij de plicht om zorgvuldig met de schepping om te gaan. De afgelopen jaren
hebben we hierin een aantal stappen gezet, die we de komende jaren verder willen
uitbreiden. We zien dat veel ondernemers hierin voorop lopen en bedrijfsmatig veel met
duurzame innovaties bezig zijn. Ook onze inwoners moeten zich hier steeds meer bewust
van worden en hierin heeft de gemeente een taak. Het instellen van een revolverend fonds,
de mogelijkheid om te wonen in een nieuwbouwhuis zonder gasaansluiting en het
aanmoedigen van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zullen de aandacht hebben
van de coalitie.
Met de aantrekkende economie en de extra financiële middelen die we vanuit het rijk krijgen
zitten we als gemeente de komende jaren ruimer in onze financiële middelen. Het gaat goed.
Aan ons de taak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als coalitie hebben we daarom de
financiële ruimte die er ontstaat niet volledig in willen vullen, maar willen we hier juist
voorzichtig mee omgaan. Wel is er ruimte voor nieuw beleid, zoals de uitbereiding van de
wethoudersformatie, een eventuele uitbreiding van de boa en inrichting van het buitenterrein
van het zwembad.
Dit coalitieakkoord is geen dichtgetimmerd akkoord. We hebben er als coalitiepartijen bewust
voor gekozen wel een richting aan te geven, maar de zaken nog niet te concreet in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit samen met u als raad, onze inwoners en andere betrokken
partijen verder te bespreken. We verwachten veel van u als oppositiepartijen. Met elkaar
zetten we ons in voor het bestuur van ons dorp. Uw initiatieven stellen we op prijs, hiervoor
is bij de kadernota de eerste mooie gelegenheid. We hopen dat u deze handschoen oppakt
en met ons constructief wilt samenwerken zoals we dat ook de afgelopen periode gedaan
hebben.
Vol vertrouwen zien wij de komende raadsperiode tegemoet. We hebben vertrouwen in de
samenwerking als coalitie, samenwerking met de raad en het college. Dit alles kan niet
zonder de onmisbare zegen van onze Here en vertrouwen op Hem, want zonder Hem zijn we
tot niets in staat.

