
Algemene beschouwingen juli 2018

De eerste algemene beschouwingen van deze nieuwe raad. De inkt van het 
coalitieakkoord is net opgedroogd en een deel van de plannen is opgenomen in de 
kadernota. Maar voor we vooruit kijken, blikken we eerst terug op de afgelopen 
periode.

We kijken terug op een goede samenwerking met het CDA en de toenmalige 
oppositie, waarin we elkaar regelmatig vonden. Zo denk ik terug aan de herinrichting 
van de Zevenhuizerstraat, waarbij we naast het verlengen van het fietspad ook de 
volledige weg anders zullen inrichten en meer autoluw zullen maken. Ook het 
vaststellen van het nieuwe IHP scholen, waarmee we zorgen voor een goed 
onderwijsklimaat voor onze leerlingen beschouwen we als een hoogtepunt van het 
afgelopen jaar.
Ook hebben we ons ingezet voor het verwijderen van de vervuilde grond op de 
Westdijk. Hoewel die grond er nu nog ligt, weten we nu zeker dat deze volledig 
verwijderd zal worden. Uit de laatste onderzoeken bleek maar weer eens hoe hoog 
nodig dit is. En niet voor niets heeft de staatssecretaris deze week besloten dat de 
thermische gereinigde grond voorlopig niet gebruikt wordt voor het versterken van 
dijken. 

Ook het afgelopen jaar hebben we als ChristenUnie voortdurend aandacht gehad 
voor de financiering van het sociaal domein. Met name de kosten voor de jeugdzorg 
zijn erg hoog, ondanks dat dit een landelijk trend is baart het ons zorgen. Ook de 
recente cijfers over het inkoopbeleid hangen als een donkere wolk boven ons. Hoe 
dit precies uit zal pakken is onduidelijk, maar duidelijk is dat we rekening moeten 
houden met een substantiële financiële tegenvaller. Het is wel duidelijk dat de 
transitie van het sociaal domein in combinatie met de bezuiniging een haast 
onmogelijke opgave is. Er zal dan ook geld bij moeten vanuit het Rijk. Maar nu dat 
geld er nog niet is, moeten we als gemeente onze eigen broek ophouden. Als 
ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we goede zorg kunnen bieden aan alle 
inwoners die het nodig hebben. Een belangrijk onderdeel van die zorg is de 
preventie. Hoe meer problematiek we kunnen voorkomen, des te beter dat is. Als 
ChristenUnie zetten we daarom bijvoorbeeld in op het investeren in gezinnen. Een 
goede en stabiele thuissituatie is van groot belang voor de opvoeding en het 
opgroeien van kinderen. Daarom is het nodig dat er 150.000 euro wordt geïnvesteerd
in de basiszorginfrastructuur. Zo kan er direct laagdrempelige hulp geboden worden 
zodat er later geen dure behandelingen nodig zijn. Het is goed om te zien dat het 
Sociaal Team en de Boei hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Dit is echter wel 
een transitie die tijd vergt, maar er uiteindelijk voor kan zorgen dat er betaalbare zorg
is voor inwoners die dat nodig hebben. 
Maar de kosten van de zorg blijven ons zorgen baren. De integrale aanpak van 
problematiek lijkt zijn vruchten af te werpen en steeds meer zorg mijders komen in 
beeld. Het is fijn dat we hiervoor de egalisatiereserve hebben kunnen gebruiken om 
de zorg die nodig is te kunnen blijven bieden. Extra geld kunnen reserveren zodat de
zorg die nodig is geboden kan blijven. Feit is dat we al het mogelijke moeten doen 
om de zorgkosten naar beneden te krijgen zodat het beheersbaar wordt. Wij als 
ChristenUnie hopen daarnaast dat de landelijke overheid de gemeente financieel 
extra zal ondersteunen. 



De afgelopen jaren hebben we in de kadernota steeds een sluitende 
meerjarenbegroting gezien. De financiële positie van de gemeente Bunschoten 
verbeterde elk jaar. Ook dit jaar is dat weer het geval. We zijn dankbaar dat de 
kadernota voor alle jaren een positief resultaat laat zien. 

Behalve een sluitende meerjarenbegroting zien we ook dat de algemene financiële 
positie van de gemeente verbetert. Het weerstandsvermogen stijgt en de schulden 
dalen. Daarom zien we ook de solvabiliteit van de gemeente verbeteren. Dit komt 
vooral omdat de verkoop van onze gronden goed loopt en dus de grondexploitaties 
positieve resultaten laten zien. We hebben de economische situatie mee en kunnen 
daar nu van profiteren.

Terug naar de kadernota. Daar zien we elk jaar een overschot. En dat terwijl er toch 
flink wat nieuw beleid in de kadernota is opgenomen:

- De afspraken uit het coalitieakkoord zijn allemaal verwerkt. 
- De nieuwbouw van de eerste scholen uit het IHP is meegenomen. 
- Er is rekening gehouden met de hogere kosten van de jeugdzorg die we de 

afgelopen jaren hadden. 
- Er worden nog extra middelen gereserveerd voor het sociaal domein

En dan blijft er voor de komende jaren nog steeds geld over, waar we als 
gemeenteraad een bestemming voor kunnen zoeken.  Er lijken betere tijden 
aangebroken na de tijd van bezuinigen in de afgelopen periode. 

Toch willen wij al ChristenUnie wel een kanttekening plaatsen. We hebben als 
gemeente grote ambities:

- We zijn een ambitieus scholenplan aan het uitvoeren, wat tot nu toe duurder 
uitvalt dan vooraf gedacht. 

- We overwegen de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein (Kronkels Zuid) 
wat aanzienlijke financiële risico’s met zich meebrengt. 

- We zien de kosten van het sociaal domein stijgen terwijl wij de ambitie hebben
om alle zorg op minimaal het huidige niveau te houden. 

- En natuurlijk moeten we niet vergeten dat de grondexploitaties weliswaar 
goed lopen, maar dat de bouwprojecten nog vele jaren zullen lopen en daar 
dus ook aanzienlijke risico’s liggen. 

Al deze ambities brengen wel financiële risico’s met zich mee. Daarom moeten 
voorzichtig zijn met het eventueel besteden van alle ruimte in de kadernota. Het zou 
jammer zijn als financiële keuzes van nu leiden tot lastenverhoging in de toekomst. 
Ook al zien wij nog wel wat bestedingsruimte we moeten wel ruimte overhouden voor
tegenvallers, zoals deze week weer noodzakelijk bleek. Verhoging van het 
weerstandsvermogen blijft daarom voor ons een belangrijk streven.

Het gaat goed met de economie in Nederland. Dat zien we ook aan de bedrijven in 
ons dorp. Er is veel activiteit. Waar de verkoop van industriegrond jarenlang zeer 
stroef liep, zagen we de afgelopen twee jaren de verkopen sterk aantrekken. 
Haarbrug-Zuid is vrijwel helemaal verkocht. Als we onze bedrijven 
uitbreidingsmogelijkheden willen blijven bieden, zullen we dus nieuwe mogelijkheden
moeten zoeken. Kronkels Zuid ligt dan het meest voor de hand. Daarom is er vorig 
jaar bij de kadernota ook een voorstel aangenomen om onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van Kronkels Zuid. Inmiddels zien we dat er al stappen zijn gezet, zoals 
het besluit over een voorkeursrecht op de grondaankoop. Dat steunen wij als 



ChristenUnie . Regeren is vooruitzien. We zijn dan ook blij met het resultaat van alle 
overleggen met de provincie waardoor ons extra uitbreidingsmogelijkheden gegund 
worden met 7 hectare.

Wij zien bij de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein ook risico’s. Daar komt bij 
dat wij als gemeente op dit moment het beleid hebben om niet meer een actief 
grondbeleid te voeren. Het is de vraag hoe we hier bij Kronkels Zuid mee om kunnen
en willen gaan. Wat zijn de kansen en de risico’s? En zijn de risico’s aanvaardbaar? 
Het onderzoek wat is toegezegd zal hier antwoord op moeten geven. Wij kijken dan 
ook met veel interesse hiernaar uit. 
Als ChristenUnie willen wij ruimte bieden aan onze ondernemers, maar wel met 
aanvaardbare risico’s voor onze gemeente. 

We hebben dit jaar een heerlijk warm voorjaar gehad en kunnen genieten van de 
warme temperaturen. Dit genieten geldt helaas niet voor iedereen. De biogascentrale
in ons dorp levert ons veel op en daardoor voldoen we als gemeente aan de 
duurzaamheidsnormen. Helaas moet we met z'n allen concluderen dat met een 
oostenwind een groot deel van ons dorp verschrikkelijke stankoverlast ondervindt 
van deze biogascentrale. 
Enige tijd was de overlast minder, maar dit jaar is het flink raak en neemt het aantal 
klachten toe. Het vertrouwen in de provincie is op dit dossier ver te zoeken bij de 
inwoners van Bunschoten. Als politiek doen wij er alles aan maar voelt het alsof we 
machteloos aan de zijlijn staan.
Het vraagstuk met betrekking tot de nieuwbouw van de centrale hangt boven ons 
hoofd. Gezien de landelijke bevindingen heeft niemand er vertrouwen in dat door 
nieuwbouw de stankoverlast zal verdwijnen. In de commissie Ruimte heeft 
wethouder Koops aangegeven in gesprek te gaan met de gedeputeerde en van de 
Groep. In de brief van de gedeputeerde, die ook in de klankbordgroep gedeeld is, 
stelt de gedeputeerde dat op dit moment de aanpak van de stankoverlast primair het 
doel is. Daarbij ziet zij geen verband tussen het verplaatsen van de centrale en het 
terugdringen van de stankoverlast; dit ziet zij al losse trajecten. Een standpunt waar 
wij als ChristenUnie erg blij mee zijn! Ook geeft de gedeputeerde aan dat de 
proactieve houding van het bedrijf qua communicatie gemist wordt. Ook dat 
herkennen we volledig en we zijn blij dat hier aandacht voor is. Als ChristenUnie zijn 
we van mening dat de stankoverlast eerst opgelost moet worden en dat dit los staat 
van het traject van verplaatsing. Primair gaat het nu om het aanpakken van de 
stankoverlast. We zijn erg benieuwd of het college zich kan scharen achter het 
standpunt van de gedeputeerde en welke acties er voor de komende tijd op de 
planning staan. En wij kijken uit naar de bijeenkomst na de zomer die met alle 
betrokken partijen wordt georganiseerd.  

Een ander langslepend probleem is de overlast van waterplanten. De afgelopen tijd 
is dit onderwerp steviger op de landelijke agenda gezet door de samenwerkende 
partijen. Met als gevolg dat er extra budget is voor het maaien van de planten. Maar 
ook dit is ontoereikend. Vanwege het mooie weer en het vele zonlicht groeien de 
planten extra hard en is het randmeer nauwelijks nog bevaarbaar. Het is jammer dat 
de provincie Utrecht niet de noodzaak inziet van dit probleem. Wij lijken als 
gemeente Bunschoten hier alleen in te staan. Daarom roepen we u als fracties op 
om bij het opstellen van de provinciale verkiezingsprogramma’s dit als input mee te 
geven. We moeten onze krachten bundelen, een sterke vuist maken om dit probleem



op te lossen. We zijn tenslotte een watersportgemeente, maar als er nauwelijks 
gevaren kan worden zijn we het alleen in naam en niet in daden. 

Tenslotte hebben we samen met de VVD en het CDA een amendement ingediend 
over de evaluatie van het parkeerbeleid. Wat ons betreft is dit onderzoek niet nodig 
en kunnen we het geld bestemmen voor onder andere het onderzoek naar de 
ontsluiting van Rengerswetering en de doorstroming van de Oostelijke Randweg en 
de Amersfoortseweg. Op dit moment ondervinden veel inwoners daar hinder van, 
dus dat krijgt prioriteit. 

Als ChristenUnie gaan we ook het komende jaar vol vertrouwen tegemoet en willen 
we ons inzetten voor de bloei van ons dorp. In dit alles weten we ons afhankelijk van 
onze Hemelse Vader en vragen we Zijn zegen over het bestuur van ons dorp. 


