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1. Hoe willen we werken?
Actieve samenleving: andere overheid
Het toenemende aantal maatschappelijke initiatieven vraagt om een improviserende en inspirerende
overheid die coalities aangaat en bijdraagt aan oplossingen door belemmeringen weg te nemen. Een
lokale overheid die faciliteert en waardeert.
De kracht in de samenleving is ons uitgangspunt. Veel bestaande gemeentelijke taken, en nog meer
de aanstaande sociale taken, zijn niet goed uit te voeren zonder de inbreng en inzet van inwoners,
bedrijven en beroepskrachten. Zij weten wat nodig en nuttig is. Zij weten wat ze zelf afkunnen en hoe
de gemeente van betekenis is om te voorkomen dat gemeenschappelijke behoeften niet vervuld
worden of mensen tussen wal en schip komen.
Wij nemen daarom de kernen als uitgangspunt en verbinden deze onderling: de gemeente helpt
inwoners, ondernemers en kernen om elkaar te helpen. Dat is onze manier van werken om de
samenleving toekomst te bieden. We doen dit actief: we gaan de boer op om met partners in de
samenleving vraagstukken te benoemen en aan te pakken.
Wij werken als een gemeentebestuur dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat, en
versterken daarvoor het contact tussen samenleving en bestuur. Wij staan open voor initiatieven en
argumenten. Aldus werken wij aan een andere overheid en geven we inhoud aan dialoog: steeds slim
samenwerkend voor vernieuwend samenspel.
In een moderne democratie met een gemeentebestuur dichtbij inwoners, verbinden collegeleden en
ambtenaren maatschappelijke initiatieven en laten deze initiatieven zo nodig ontstaan.
Kortom:
Faciliteer, Regisseer, Duw en Laat zelf doen.


Werk van buiten naar binnen



Luister, hoor de vraag en verbind



Weet waar je staat



Help, maar neem niet over



Koester je partner



Blijf volharden



Experimenteer en improviseer

Binnen de coalitie en met de raad
Voor een goede bestuurbaarheid van een gemeente vinden wij het noodzakelijk dat de partijen die
een coalitie vormen goede afspraken maken en van elkaar op aan kunnen om besluitvorming over
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belangrijke dossiers te kunnen waarborgen. Vertrouwen in de onderlinge samenwerking is de basis.
Wij willen zorgvuldig en slagvaardig opereren als betrouwbare partners.
Wij staan een collegiaal bestuur en een collectieve verantwoordelijkheid voor binnen het college. Een
duidelijke portefeuilleverdeling tussen de burgemeester en de wethouders zorgt er voor dat ook voor
de raad naast de collectieve verantwoordelijkheid ook de verantwoordelijkheid in dossiers duidelijk is.
Collegialiteit is voor ons het sleutelwoord binnen het college als geheel.

2. Uitgangspunten in dit akkoord
In dit akkoord treft u onze hoofdpunten van beleid aan. Op veel punten zal bestaand beleid en
bestaande werkwijzen worden voortgezet. Belangrijk hierin te noemen zijn, de besluitvorming met
betrekking tot Schoterhoek II, kunstgras, het afvalbrengstation, Langeraar-Oost en Ter Aar-West.
We gaan in dit akkoord met name in op ontwikkelingen en vraagstukken zoals wij deze nu kennen.
We doen dit in het besef dat in 4 jaar veel kan veranderen. We leven immers in een dynamische tijd
met internationaal, nationaal maar ook regionaal vele ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar we in veel
gevallen geen vat en zeggenschap over hebben, maar wel sterk mee te maken hebben. We willen met
een stevige en slagvaardige coalitie deze uitdagingen oppakken. We willen dit doen samen met alle
partijen in de raad in het besef dat naast coalitie ook oppositie partijen een belangrijke rol vervullen
binnen het functioneren van ons democratische bestel. We willen de gemeenteraad in een vroeg
stadium bij beleidsvorming betrekken.

3. Uitwerking van ons beleid de komende 4 jaar
Wij kiezen ervoor de afspraken op hooflijnen vast te leggen in het stramien van de nieuwe
programma indeling. Deze wordt, zo hebben wij vastgesteld, breed ondersteund. Door deze wijze van
vastleggen kan het coalitieakkoord gemakkelijk worden vertaald naar een meer uitgewerkt
collegeprogramma. Het is onze intentie nog voor de zomer een collegeprogramma aan de raad aan te
bieden.
Wij staan een programma indeling voor van vier hoofdstukken met daarbinnen beleidsthema’s.
1. Ruimtelijke ontwikkeling
2. Ruimtelijk beheer
3. Sociaal domein
4. Bestuur en dienstverlening
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4. Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijk beleid
Wat willen we bereiken


We kunnen snel en effectief op de (veranderende) wensen en behoeften van onze inwoners en de
woningmarkt inspelen.



Het moet voor een ieder financieel en maatschappelijk, maar vooral voor jongeren en ouderen
mogelijk zijn om in de gemeente Nieuwkoop te blijven wonen.



Ook mensen met een smalle beurs moeten in Nieuwkoop kunnen wonen, hetzij als huurder, hetzij
als koper.



Goede samenwerking met corporaties om tot een evenwichtig sociaal (bouw)programma te
komen.



Goede verdeling van (sociale) huurwoningen over onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?



We staan positief tegenover bijzondere nieuwe woonvormen (zoals kangoeroewoningen,
verbouwen van bestaande gebouwen, meergeneratiewoningen, duplexwoningen).



We streven naar de bouw van een “100-tal” zeer betaalbare woningen (circa € 100.000,-stichtingskosten voor woningen) voor starters.



We zetten ons in voor het mogelijk maken van erfpachtconstructies, bijzondere
financieringsvormen met gemeentegarantie, plankostenfonds, de reeds bestaande mogelijkheden
voor startersleningen en het woonfonds. Maatschappelijk gebonden eigendom en de
koopgarantregeling mogen van ons weer opnieuw worden ingezet.



We stimuleren (samen)zelfbouw (CPO) en eigen woning bezit, de gemeente heeft hierin een
faciliterende rol.



We richten ons bij de uitvoering van de woningbouwprojecten in eerste instantie op de meest
kansrijke en realistische plannen. Daarbij is een evenwichtig, gevarieerd en levensloopbestendig
bouwprogramma een belangrijk uitgangspunt. De meest recente actualisaties van de
grondexploitaties en de daarin genomen besluiten ten aanzien van de fasering zijn hiervoor het
kader.



We maken bestemmingsplannen die dynamisch en flexibel van opzet zijn. Hierbij zorgen we voor
evenwichtige belangenafwegingen in bestemmingsplanprocedures met aandacht voor onze
inwoners, ondernemers, het woon- en leefmilieu en natuur en landschap.



In het totale centrum van de kern Nieuwkoop zijn een aantal locaties waarbij op termijn het
vraagstuk van herontwikkeling speelt. Samen met de betrokkenen willen we komen tot een visie
op mogelijke ontwikkelingen in het centrum van Nieuwkoop.



Wij willen komen tot een realistische opgave en een regionale afstemming van een percentage
sociale woningbouw in onze gemeente. Vervolgens willen wij met corporaties tot
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uitvoeringsafstemming komen waarbij evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de
hele gemeente uitgangspunt is.



We willen onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan de vraag naar huurwoningen in de
vrije sector.



We onderzoeken de mogelijkheden voor het formaliseren van permanent wonen in de
recreatieparken. Randvoorwaarde is dat dit kostenneutraal gebeurt en niet ten koste gaat van ons
huidige woningbouwcontingent. Het CDA wil graag een eigen afweging maken op het moment dat
het voorstel voorligt in de gemeenteraad.

Grondexploitaties & Grondgebiedzaken
Wat willen we bereiken


Een financieel gezonde grondpositie.



Maatschappelijk effect/rendement wordt afgewogen tegen economische rendement (zie ook onder
Ruimtelijk beleid wat willen bereiken)

Wat gaan we daarvoor doen?


De gemeente heeft veel grondposities. Daarom worden in de komende collegeperiode geen
gronden aangekocht ten behoeve van woningbouw.



Gronden die de gemeente in bezit heeft worden tegen tenminste marktconforme prijzen verkocht.
Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer dit het maatschappelijk belang dient.



De gemeente staat voor een grote verdienopgave. Daarom ontwikkelen we de
uitnodigingsplanologie verder door en bouwen deze uit.



Alle woningbouwprojecten, waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, voeren we uit.

Economie, Toerisme, Natuur en Landschap
Wat willen we bereiken


We geven ondernemers de ruimte om te ondernemen met zo min mogelijk overheidsbemoeienis
en beperkingen. We willen bereiken dat ondernemers samenwerken.



We streven naar behoud en bereikbaarheid van winkels in de kernen.



Onze gemeente blijft een toeristische trekpleister.



Onze inwoners en bezoekers moeten blijvend kunnen genieten van onze natuur en onze
natuurgebieden.



We streven naar een goede balans tussen economie en ecologie. Het beheerplan Natura 2000
vormt de basis voor de versterking van (ecologisch) toerisme. Het mag niet ten koste gaan van
het huidige en/of bestaand gebruik of een andere wijze nadelige effecten hebben voor onze
inwoners.
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Wat gaan we daarvoor doen?


We beperken de financiële en administratieve lasten voor ondernemers ( bijvoorbeeld het
verminderen van leges voor terugkerende vergunningen bijvoorbeeld bij evenementen).



De gemeente blijft ondernemers ondersteunen en faciliteren, bijvoorbeeld door het
ondernemersloket. We stellen deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening,
vergunningen en het verkrijgen van subsidies beschikbaar.



Koopzondagen: Wij vragen de winkeliers een voorstel voor te leggen voor de raad van 17 juli
2014. Het CDA wil graag een eigen afweging maken op het moment dat het voorstel voorligt in de
gemeenteraad.



We onderzoeken de parkeerproblematiek in centrum Nieuwkoop mede in het licht van overige
ontwikkelingen.



We ondersteunen initiatieven van ondernemers om meer inkomsten te verwerven. We bieden
ruimte voor complementaire ambulante handel en aan evenementen en themamarkten op pleinen
in de dorpen.



We ondersteunen de aanleg van glasvezel t.b.v. snel internet in de gehele gemeente.



We streven naar een betere verbinding tussen bedrijfsleven en vakonderwijs
(metaal/tuinbouw/zorg). Ervaren specialisten worden bij dit onderwijs benut.



Glastuinbouw: We willen ten aanzien van transformatiegebieden het huidige beleid voortzetten.
We zetten in op transformatie van de Aar- en Amstelzone volgens de “Nota van uitgangspunten
Glastuinbouwgebieden”.
We hebben nut en noodzaak van het huidige plan Nieuw Amstel-Oost 1, 2 en 3 heroverwogen en
achten het plan niet meer haalbaar en betaalbaar. Voorfinanciering door de gemeente is niet aan
de orde. We laten de mogelijkheid aan lokale ondernemers om binnen de gemeentegrenzen hun
bedrijf voort te zetten door, aansluitend op Nieuw Amstel (door middel van een concreet
principeverzoek), zich te vestigen op Nieuw Amstel Oost 1. Hierbij beginnen we met 1a (hoek
Nieuwveens Jaagpad en Molenkade.

NAO II en III
NAO Ia

NAO Ib
Nieuw Amstel
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We ondersteunen recreatieve ontwikkelingen zoals mogelijkheden voor voorzieningen zoals
(particuliere) Bed & Breakfast, kamperen (ook voorzieningen voor campers) en overige
recreatievormen (bij de boer).



We willen geen toeristenbelasting invoeren.



Een grote rol blijft weggelegd voor het Toeristisch Informatie Punt (TIP).



We staan open voor (recreatieve) initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en willen deze
waar mogelijk ondersteunen met faciliteiten (bekendmakingen, openingen bijwonen e.d.).



Fiets-, wandel- en vaarroutes voor zowel onze inwoners als dag- en verblijfstoeristen
onderhouden we goed en geven we duidelijk aan. Waar mogelijk breiden we deze verder uit.



Deze coalitie gaat meewerken aan de uitvoering van de ideeën uit het ideeënboek Geerplas en
Langeraarse plassen voor zover dit uitvoerbaar en betaalbaar is.



We willen vaste ligplaatsen bij het Meijepark realiseren voor inwoners uit onze gemeente.



We willen zon- en zwemplekken aan bijvoorbeeld de Nieuwkoopse- en Langeraarse Plassen
uitbreiden. Ook denken we aan uitbreiding van zwem- en vissteigers.



De natuurgebieden zijn dus goed bereikbaar en toegankelijk.



We willen horecabestemmingen behouden op toeristisch belangrijke plaatsen en
detailhandelbestemmingen in winkelgebieden.
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5. Ruimtelijk beheer
Beheer openbare ruimte
Wat willen we bereiken


Een leefbare omgeving voor al onze inwoners, waarbij hinder en overlast van bijvoorbeeld geluid
en geur zo veel mogelijk beperkt wordt.



Veilige (recreatieve) fiets- en looproutes, in ieder geval naar scholen, en goede veilige
oversteekplaatsen, zoveel mogelijk voorzien van zebrapaden.



Een drempelloze en toegankelijke openbare ruimte.

Wat gaan we ervoor doen?


Wij blijven ons inzetten om de geluidsoverlast van het vliegverkeer voor onze gemeente te
beperken.



We onderzoeken of de onderlinge betrokkenheid in de kernen bevorderd kan worden via
budgetten per kern. Bewoners en/of dorpsraden kunnen deze naar eigen inzicht inzetten, bij in
ieder geval het behoud, de verbetering en de inrichting van het groen. Er wordt hierbij gebruik
gemaakt van succesvolle voorbeelden elders.



Bouwontwikkelingen moeten voldoen aan onze uitgangspunten m.b.t. veilig verkeer. Bouwroutes
naar onze (woning)bouwprojecten moeten slim en veilig gekozen worden met zo min mogelijk
overlast voor bestaande buurten. We hebben de ambitie om doorgaand (vracht)verkeer door onze
kernen in samenwerking met de buurgemeenten via innovatieve maatregelen zoals weeglussen te
weren. We gaan de mogelijkheden en de kosten onderzoeken. Ook onderzoeken we de
mogelijkheden naar een betere ontsluiting door De Ronde Venen richting de A2 en richting
Aalsmeer en Uithoorn.



We zetten ons in voor het behoud van minimaal het huidige voorzieningenniveau van het
openbaar vervoer.



We bevorderen vrijwilligersinitiatieven voor vervoer.



Het huidige niveau van gladheidbestrijding houden we vast en waar nodig versterken we het.



Begraafplaatsen: Wij willen geen nieuwe begraafplaats op het Lange Stuk.

Leefklimaat
Wat willen we bereiken


Een goede balans tussen mens, milieu en economie.



Duurzame en veilige mobiliteit.



Een gemeentelijke organisatie die duurzaam opereert en zich bewust is van haar
voorbeeldfunctie.
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Wat gaan we daarvoor doen?


Duurzaamheid doen we samen: we kiezen projecten op de schaal van een dorp die we
ondersteunen en aanmoedigen (zoals de stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop), waarbij
de gemeente een faciliterende rol heeft.



We staan positief ten opzichte van mensen die zelf energie willen opwekken.



We zetten ons in om samen met andere overheden een fonds in te richten om bedrijven en
particulieren te steunen in het vervangen van oude asbestdaken door daken met zonnepanelen.



We onderzoeken of er passende locaties binnen de gemeente voor energieparken met
zonnepanelen haalbaar zijn.



We organiseren, samen met betrokken ondernemers, jaarlijks een duurzaamheidsmarkt.



We gaan op zoek naar goede locaties voor openbare, meervoudige elektrische oplaadpunten.



We stimuleren uitbreiding van groen gas tanklocaties of andere nieuwe duurzame
energiebronnen.



We zetten ons in voor duurzaam inkopen, het energie neutraal maken van gemeentelijke
gebouwen en het duurzaam maken van het gemeentelijk wagenpark.



We streven naar 18 afvalscheidingsstromen. Leidend daarin is het Landelijk Afval Beheerplan 2.



We streven naar minder afval per huishouden door het tarief afhankelijk te maken van de
hoeveelheid afval.
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6. Sociaal Domein
Zorg en leefstijl
Wat willen we bereiken?


Iedereen moet mee kunnen doen en overal kunnen komen (binnen de mogelijkheden van de
persoon zelf).



We willen optimaliseren dat mensen voor elkaar kunnen zorgen.



We willen in ieder geval bereiken dat onze inwoners, met name jongeren, ouderen en sociaal
zwakkeren, niet de dupe worden van rijksmaatregelen met betrekking tot de decentralisaties in
het sociaal domein.



Wij willen inzetten op preventie en proactief handelen om te voorkomen dat problemen in zorg
en/of ondersteuning “uit de hand lopen”.



We vinden het belangrijk dat de dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en participatie gestimuleerd
en gelegd worden.



We willen dat ieders kracht wordt benut om hulp en ondersteuning te krijgen en/of te bieden,
zonder mensen over te belasten.



We willen jongeren en hun ouders optimaal ondersteunen in opvoeding en opgroeien.



Wij vinden de jeugd een belangrijke doelgroep. Goede voorzieningen waar zij zich uit kunnen
leven zijn voor hun belangrijk.

Wat gaan we daarvoor doen?


We zetten vooral in op preventie: voorkomen is beter dan genezen.



We helpen ouderen (70+) daar waar nodig om hun mate van zelfstandigheid in het dagelijkse
leven te vergroten. Dit doen we door de ondersteuning van: kleinschalige particuliere
zorgprojecten, initiatieven als huiskamerprojecten en initiatieven om de vervoersarmoede op te
vangen. Het sterhalte vervoer moet in stand gehouden worden, zeker voor de bewoners van de
kernen Noorden en Woerdense Verlaat.



We ondersteunen en versterken de rol van vrijwilligers en mantelzorgers. Onze rol is initiëren,
ondersteunen, verbinden en faciliteren. Dit doen we o.a. door de inzet vanuit het Centrum voor
Jeugd en Gezin, het Jeugd en Gezinsteam en het Sociaal team, wijzijnnieuwkoop.nl , voorlichting,
het in stand houden en faciliteren van ontmoetingsmogelijkheden en het in stand houden van de
vrijwilligersverzekering. We willen de vrijwilligersmarkt helpen voortzetten en we houden de
subsidies voor compensatie en educatie van vrijwilligers in stand.



Wij helpen maatschappelijke voorzieningen en organisaties om hun bereikbaarheid, bekendheid
en zichtbaarheid te vergroten, wat goed gaat willen we versterken: de gemeente vervult hierin
een ondersteunende, verbindende en faciliterende rol. Wij willen Wmo- ambassadeurs inzetten die
mensen kunnen bezoeken als een gang naar het loket nog niet aan de orde is.



We willen hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners ruimhartig inzetten, misbruik moet
worden gestraft. Hulp kan bestaan uit advies, begeleiding en/of financiële steun. Uiteraard binnen
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de wettelijke kaders en de financiële mogelijkheden van de gemeente. We waarborgen bijzondere
regelingen voor mensen die onder de minimum grens leven.


We dragen zorg voor een goede begaanbaarheid van wegen en trottoirs en het voorkomen van
obstakels als losliggende stoeptegels en een goede gladheidbestrijding. Ook ondersteunen we het
plaatsten van bankjes t.b.v. ouderen op de (doorgaande) routes in de openbare ruimte.



We ondersteunen maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld het Maatjesproject en een
Klussendienst.



We onderzoeken welke rol de Servicepluspunten kunnen innemen bij de ontwikkelingen in het
sociaal domein.



Aan de uitkomsten en aandachtspunten die uit Welzijnsbezoeken naar voren komen geven we
aandacht, niet alleen op cliëntniveau maar ook op bestuurlijk niveau.



Het huidig beleid ten aanzien van het (helpen) realiseren van kleinschalige zorglocaties,
levensloopbestendige woningen, de realisatie van mantelzorgwoningen, zoals
kangoeroewoningen, willen wij intensiveren.



Wij faciliteren (in beeld brengen, verbinden, sociale kaart, communicatie, hulp bij berekenen
verhuiskosten, hulp bij het opruimen van zolders) bewustwording bij inwoners over het
levensloopbestendig maken van hun bestaande woning. Een goed voorbeeld hiervan is het project
Opplussen. Hiervoor zoeken wij ook samenwerking met de woningbouwcorporaties.



De ontwikkeling van Ter Aar Vernieuwd Verbonden moet doorgaan.



De bijdrage van organisaties op het gebied van zorg en welzijn, zoals het Platform Gehandicapten
en Senioren (PGSN), Stichting Welzijn Nieuwkoop en de WMO adviesraad wegen wij mee bij
besluitvorming.



We gaan in overleg met de verhuurder over de toekomst van de gebouwen Koetshuis en Aar en
Amstel. Onze inzet is huisvesting voor ouderen of jongeren.



We richten ons op het jongerenwerk door middel van een jongerenwerker(s) in dienst van de
gemeente, en zetten in op ondersteuning van jongeren in brede zin (zowel individueel als in
verenigingsverband), ontmoeten, verbinden en preventie. We werken in ieder geval ideeën uit
voor een Jongerenraad en/of het regelmatig speeddaten met jongeren.



We ondersteunen het realiseren van speel-en hangvoorzieningen voor alle leeftijdsgroepen
waaronder ook onze oudere jeugd. Een goed voorbeeld is streetmotivation/streetworkout. Input
van onze inwoners en jeugd is hierin voor ons belangrijk. Initiatieven vanuit jongeren, zoals de
voetbalkooi en de skatebaan in Ter Aar zijn wat ons betreft welkom, de gemeente heeft hierin een
stimulerende rol.



We streven naar betere vervoersmogelijkheden tussen de diverse kernen op uitgaansavonden.



We zorgen voor goede voorlichting over verslavingsziekten zoals alcohol, roken en drugs. Hier
kunnen organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin en het jongerenwerk een belangrijke
bijdrage leveren.
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Werk en inkomen
Wat willen we bereiken


Zo min mogelijk mensen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering.



Mensen met een beperkte verdiencapaciteit, vinden en/of behouden een baan.



Jongeren werken, lopen stage, doen werkervaring op of leren.



Voldoende banen in onze gemeente en in de regio.

Wat gaan we daarvoor doen


We gaan voort op de ingeslagen weg om het sw-bedrijf om te vormen tot een modern
leer/werkbedrijf.



Mensen met een beperkte verdiencapaciteit gaan we ondersteunen door het aanbieden van een
loonkostensubsidie en/of begeleiding.



De inspanningen richten zich op waar de werkgevers behoefte aan hebben, vanuit het principe:
de werkgever is de belangrijkste partner. Wij zetten het beschikbare budget kosteneffectief in. We
richten de intensieve begeleiding vooral op de mensen die kansrijk c.q. bemiddelbaar zijn of
kunnen worden op de arbeidsmarkt.



Maatschappelijke initiatieven die er zijn voor de ondersteuning voor werkzoekenden en zzp'ers,
zoals bijvoorbeeld coaching e.d., ondersteunen we van harte. Wij dragen hieraan bij door
bijvoorbeeld het voortzetten van werkervaringsplekken binnen de gemeente, het motiveren van
het bedrijfsleven en het wegnemen van belemmeringen in bestemmingsplannen voor het werken
aan huis.

Sport en cultuur , vrije tijd en verenigingen,
Wat willen we bereiken?
We streven ernaar dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen ondernemen.
Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan sociale verbanden en verenigingen in de breedste zin van
het woord.


Daarom houden we sport in onze gemeente op een hoog plan en bereikbaar voor iedereen. We
kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk sport en beweging zijn voor een duurzame,
gezonde en sociale samenleving. Sporten en bewegen leveren meer op dan alleen gezonde
mensen. Wij vinden dat sport dus bereikbaar moet zijn voor iedereen, ongeacht handicap,
inkomen of afkomst.



Daarom moeten niet alleen onze vier sporthallen, maar ook onze twee zwembaden behouden
blijven en multifunctioneel ingezet kunnen worden.



Daarom willen we het verenigingswerk (denk aan sport- en cultuurverenigingen,
kerkgemeenschappen, belangenverenigingen etc) tot bloei laten komen.



Daarom willen we gezelligheid en onderlinge betrokkenheid bevorderen.
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Wat gaan we ervoor doen?


Wij willen aan het huidige sportbeleid graag, een door de gemeente te financieren, sportkorting
voor jongeren tot 21 jaar toevoegen. Daarnaast willen we in het sportbeleid meer aandacht voor
andere (buiten)sporten geven.



We vragen de beheerders van alle sporthallen verantwoordelijkheid te dragen voor een rendabele
bezettingsgraad.



We stimuleren contacten tussen sportclubs, scholen en buitenschoolse opvang.



We zetten ons in om ook het verenigingswerk in brede zin optimaal te ondersteunen. Wij denken
daarbij aan op vrijwilligersorganisaties en verenigingen toegesneden (financiële) regelingen en
aan beperking van de regellast.



We willen evenementen, die de gezelligheid en onderlinge betrokkenheid bevorderen, ruimhartig
toestaan.



We onderzoeken of er een beheerstichting voor sportclubs, voor het behalen van gezamenlijke
financiële voordelen, opgericht kan worden.



We zetten ons in voor de oprichting van een sportraad geïnspireerd door het Alphens model.



We ondersteunen het verenigingswerk in brede zin1 door een gemeentelijk verenigingenloket.



Horeca: We willen onderzoeken hoe we het evenementenbeleid vriendelijker en flexibeler kunnen
toepassen. Als idee: verkorten inzagetermijn vergunning, “ruime jas vergunning”.



Bibliotheken zullen zich verder ontwikkelen tot culturele centra.



Subsidiebeleid: Meer kunnen doen met minder administratieve lasten, is ook voor
maatschappelijke instellingen essentieel. Of het nu gaat om een professionele of een
vrijwilligersorganisatie: het werk dat zij doen moet niet te veel belast worden met bureaucratische
ballast. Wij willen loslaten en vertrouwen op de deskundigheid van de professional en/of ervaren
vakkrachten. Wij willen voorkomen dat voor zaken altijd eerst dikke beleidsnota´s worden
geschreven. We willen ons richten op de maatschappelijke resultaten die we samen met de
betrokken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers bepaald hebben.
Dit uitgangspunt vraagt om een andere kijk op subsidieverstrekking die:
o

Eerlijk gedrag en betrokkenheid beloont.

o

Een beroep doet op de professional om zijn deskundigheid te delen met vrijwilligers,
mantelzorgers, en ondersteuning te bieden bij het uitoefenen van (maatschappelijke)
zorgtaken.

o

Een beroep doet op creativiteit van verenigingen om hun specifieke eigenheid, deskundigheid
of netwerk ook in te zetten om bij te dragen aan de algemene maatschappelijke doelen, naast
het in stand houden van de eigen activiteiten.

o

Gemeenschappelijk vastgestelde maatschappelijke doelen bevordert.

o

Accommodaties inzet voor algemene maatschappelijke doelen.

o

Achteraf afrekent op de getoonde inzet/activiteiten en behaalde resultaten, niet

1

Onder verenigingswerk in brede zin verstaan wij: verenigingen, stichtingen, belangenorganisaties, vrijwilligersorganisatie,
kerkgemeenschappen.
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op de gevolgde procedure.

Onderwijs en ontwikkeling
Wat willen wij bereiken?


Hoogwaardig (vak)onderwijs voor iedereen. We hebben gekwalificeerde mensen nodig met een
diploma in de tuinbouw, in de zorg, in de bouw & metaal en in andere sectoren.



Wij zien scholen niet alleen als ‘leerfabriek’, maar ook als plaats van opvoeding, van sociaal
verkeer, contacten en brede vorming; zoals op sportief en cultureel gebied. In de zogenoemde
Brede Scholen moet naast opvang en leren plaats zijn voor activiteiten die bijdragen aan zinvolle
tijdsbesteding en sociale vaardig- en betrokkenheid.



We richten ons op behoud van bestaand onderwijsaanbod.

Wat gaan wij daarvoor doen?


We ondersteunen en faciliteren multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, ook buiten
schooltijd.



We onderzoeken de toepassing van het concept ‘Brede School’ binnen de gehele gemeente in
toekomstige planontwikkeling.



We zetten ons in voor de doorgang en voortgang van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden
met daarin een nieuwe Brede School voor de kern Ter Aar. Ook zullen we dergelijke
ontwikkelingen in andere kernen faciliteren.



We zetten ons in voor een nieuw gebouw voor het Ashram College.



We vinden het belangrijk dat jongeren nu een opleiding, op maat gesneden voor de toekomst,
kunnen aanbieden. Zoals nu bijvoorbeeld al gebeurt in de Metaalvakschool en in het Groen
Onderwijscentrum in Aalsmeer.



Wij zijn voorstander van het aanbieden van opleidingen in de zorg. Lokale instellingen
als Ipse de Bruggen kunnen hierbij een rol spelen.
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7. Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken


Een veilige leefomgeving voor iedereen.



De nabijheid van Politie, Brandweer en Ambulance.



Respect voor onze hulpverleners.

Wat gaan we hiervoor doen?


We bezuinigen niet verder van bovenaf op de Brandweer.



We zetten ons in voor behoud van de kwaliteit van het materiaal van de Brandweer, de omvang
van de opleidingen en voldoende bemensing per voertuig.



We hebben aandacht voor de problematiek van moeilijk bereikbare locaties.



We zetten ons in voor de aanpak van kleine criminaliteit zoals inbraken, diefstal en vernielingen
door meer politiecontroles en in elke kern een vast aanspreekpunt zoals een wijkagent. Door
deelname van Politie aan een wijkgerichte aanpak kunnen bewoners sneller melden wat hun
gevoel van onveiligheid veroorzaakt, zodat naar een oplossing gezocht kan worden.



We streven naar goede verlichting van portieken en fietstunnels en andere afgelegen plekken.



We stimuleren inbraakpreventie.



Wij staan voor een goede creatieve voorlichting, preventie en oplossingen m.b.t. alcohol en drugs.
Een goed voorbeeld is de ’kroegentocht` waar ouders voorlichting en informatie kregen.



We ondersteunen blijvend overleg tussen gemeente, horeca en de omwonenden.



Voor wat betreft drugs maken wij ons zorgen over de toenemende overlast. We streven naar een
‘Zero Tolerance` beleid, zowel voor handelaren als voor gelegenheden. Gelegenheden die gebruik
en/of handel toestaan moeten stevig aangepakt worden.

Publiekszaken
Wat willen we bereiken


De dienstverlening van de gemeente is klantgericht, toegankelijk, betrouwbaar en van goede
kwaliteit.



We streven naar standaardisatie en digitalisering waar mogelijk en naar maatwerk waar dit nodig
is.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het Programma Dienstverlening zetten we voort.
2. Bij de ontwikkeling van de digitale dienstverlening houden we rekening met doelgroepen die niet
digivaardig zijn.
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3. We versterken het ondernemersloket binnen het KCC om zo de dienstverlening aan ondernemers
nog verder te bevorderen.
4. We zetten onze activiteiten voor deregulering en de verlichting van administratieve lasten voor
ondernemers voort.
5. We ondersteunen de verenigingen door een gemeentelijk verenigingenloket.

Algemeen bestuur
Wat willen we bereiken?


We zijn een sterke, zelfstandige en financieel gezonde gemeente die dichtbij de burger staat,
sterke betrokkenheid toont en aanspreekbare bestuurders heeft.



Ons bestuur en haar ambtelijke organisatie werken uitnodigend, efficiënt en effectief.



Voor ons is duurzaamheid een belangrijke leidraad in ons publieke, bestuurlijke en ambtelijke
handelen.



We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie.

Wat gaan we daarvoor doen?


We werken niet mee aan een gemeentelijke herindeling.



We werken samen met andere gemeenten waar nodig en waar dit een meerwaarde voor onze
gemeente heeft.



Ten aanzien van de sociale agenda richten we ons in de samenwerking primair op Holland
Rijnland en de sub regio Rijnstreek.



Ten aanzien van natuur, economie en recreatie hechten wij aan samenwerking in netwerken met
daarbinnen diverse coalities.



We onderschrijven de Groene Hart agenda zoals opgesteld in samenspraak tussen De Ronde
Venen, Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop.



We onderzoeken de mogelijkheden voor het oplossen van de postcode problematiek in het gebied
van de oude gemeente Ter Aar.



We maken zo min mogelijk gebruik van externen en benutten de talenten binnen de organisatie.
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8. Financiën
Wat willen we bereiken


Nieuwkoop is een financieel gezonde gemeente.



Een structureel sluitende begroting is het uitgangspunt van financieel beleid, net als efficiënt
omgaan met de beschikbare publieke middelen.



De planning- en control cyclus, die de raad de gelegenheid geeft dit nauwgezet te volgen, is
uitlegbaar en navolgbaar voor onze inwoners.



Inwoners moeten het vertrouwen hebben dat het geld goed wordt besteed.

Wat gaan we daarvoor doen?


Decentralisaties: we blijven in beginsel voor de gehele bestuursperiode binnen de budgetten die
het rijk beschikbaar heeft gesteld. Uitgangspunt is dat minimaal 80% van de beschikbare
middelen worden besteed aan feitelijke zorg.



Wij willen in de begroting van 2015 voor ten minste een periode van 4 jaar vastleggen dat bij
onveranderd beleid de huidige financiële kaders voor de decentralisaties in het sociaal domein
gehandhaafd blijven.



Bij bezuinigingen betrekken wij partijen die met de gemeente samenwerken.



We werken aan voor de raad en de inwoners helder leesbare, en goed toegankelijke financiële
documenten.



Wij willen maatschappelijke initiatieven bevorderen door een jaarbudget beschikbaar te stellen.



Wij willen de lasten voor onze inwoners met niet meer dan inflatie verhogen.



De meevaller met betrekking tot Alliander dividend willen wij besteden aan de uitwerking van dit
coalitieakkoord.
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Bijlage: verwerken reacties
De formateur heeft, zoals beschreven in ‘stap 3’ van de brief over het formatieproces van 8 april 2014
(nr 252 / G14.0388) het verzoek tot kenbaar maken van opvattingen gedaan aan de burgemeester,
de gemeentesecretaris en de overige fracties in de raad:
“Het concept coalitieakkoord wordt conform het bepaalde in artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet

aangeboden aan de burgemeester met het verzoek zijn opvatting te geven over het concept akkoord.
De gemeentesecretaris wordt gelijktijdig gevraagd om met inbreng van de concerncontroller en het
management een advies te geven ten aanzien van de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid van de
plannen in het concept coalitieakkoord. Het concept coalitieakkoord wil ik gelijktijdig aanbieden aan de
overige fracties in de raad met het verzoek om, indien zij dit wensen, te reageren op het concept. Ik
vraag deze fracties niet om hun politiek oordeel over het akkoord. Daarvoor is de raadsvergadering
het platform.”
De ontvangen reacties zijn opgenomen in deze bijlage waarbij als reactie vanuit de coalitie hierop de
volgende verdeling is gemaakt:
1. Wij beschouwen dit als onderdeel van dit akkoord.
2. Dit is bestaand beleid wat wij willen continueren.
3. Wij werken dit verder uit in het collegeprogramma.
4. Wij nemen dit voor kennisgeving aan.
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1. Wij beschouwen dit als onderdeel van dit akkoord
Burgemeester
Een punt buiten mijn directe portefeuille waar ik aandacht voor zou willen vragen is een visie op de
monumentale kerken in onze gemeente. Natuurlijk kennen we een scheiding van kerk en staat en is
primair de kerk verantwoordelijk voor het behoud en het onderhoud van de kerkgebouwen. Het valt
echter ook niet te ontkennen dat in diverse dorpen de kerk een beeldbepalend element in het dorp is.
Mijn zorg is dat zonder regie en goede samenspraak een of meer van deze kerken zou kunnen
verdwijnen, omdat deze hun functie verliezen en niet meer te onderhouden (en daarmee te behouden
zijn). Dit zou wellicht zijn te voorkomen door in samenspraak met kerkbesturen na te denken over
alternatieven. Mijn advies is hierover een passage op te nemen in u definitieve coalitieakkoord.
Organisatie
•

De in de afgelopen periode gevolgde methode van informeren van de raad door presentaties
(ten aanzien van de grondexploitaties) verdient ons inziens navolging in deze raadsperiode.

•

Economie, natuur, toerisme, landschap: Bezien moet worden wat naast het behouden van wat
er is de mogelijkheden zijn om verder uit te breiden. Inzet van het toeristische bedrijfsleven
mag hierbij zeker ook worden gevraagd.

•

Beheer openbare ruimte: Uit ervaringen elders blijkt dat zelfbeheer het beste op kleine schaal
wordt gestart, met kleine initiatieven direct in de buurt. Dan blijft het ook voor de inwoners
haalbaar en in continuïteit het beste gewaarborgd.

Reactie coalitie: de politiek bepaalt hoe groot `die kleine schaal` is.
•

In relatie met de afvalinzameling wordt het landelijke Afvalbeleidsplan LAP2 als leidend
beschouwd. Dat is niet handig. Het LAP2 wordt in 2014 geëvalueerd en niet lang daarna
vervangen door het LAP3. Kort geleden heet staatssecretaris Mansveld de notitie “Van afval
naar grondstof” gepresenteerd. Hiermee is de basis gelegd voor intensivering van hergebruik
(van keteneconomie naar circulaire economie). Hiermee is ook de basis gelegd voor het
verhogen van de landelijke doelstelling voor huishoudelijk afval van 60 naar 75%.

•

Met zowel beheerders als gebruikers van voorzieningen zal moeten worden bezien wat de
mogelijkheden tot optimalisatie zijn.

MPN-PN
•

Geef ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties de gelegenheid om vóór
besluitvorming over een, nog op te stellen collegeprogramma hun inbreng/zienswijze te
geven.

Reactie coalitie: Op basis van het coalitieakkoord wordt de samenleving gevraagd te reageren
en suggesties te doen voor het collegeprogramma.
•

De raad heeft, net als collegeleden en ambtenaren, een belangrijke rol in het verbinden en
laten ontstaan van maatschappelijke initiatieven.
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•

Wij zouden graag zien dat de gemeente actief investeert in het milieuvriendelijker en
energiezuiniger maken van haar eigen activiteiten en eigendommen.

VVD
blz. 6, 3e bullit: Wat gaan we daarvoor doen?: “Maatschappelijk gebonden eigendom en de
koopkrachtregeling mag (mogen!) van ons weer opnieuw ingezet worden.” De indruk wordt gewekt
dat dat nu niet zou mogen, maar dat is eigen beleid van de corporaties.
SGP-CU
•

De gemeente „hoort” en „weegt” en – nog belangrijker – zij „legt uit”! In dat „horen en
wegen” heeft de gemeente nadrukkelijk oog voor gevoelens van minderheden of andere
meningen. Graag hier ook de nodige aandacht voor.

•

Wij zien duidelijke voordelen van ondergrondse containers in plaats van de huidige
vuilcontainers. Ook D66 noemt dit in haar verkiezingsprogramma. Ondergrondse containers
zien er netter uit, er kan meer afval in en het trekt minder zwerfafval aan. Deze ondergrondse
containers dienen wel toegankelijk te zijn voor mindervaliden en ouderen.

•

De SGP-ChristenUnie pleit voor een gedegen beleid, dat voorwaarden schept voor de burger
om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met
een (psychiatrische) handicap en/of (langdurige) zorgbehoefte.

•

Keuzevrijheid in de zorg is van groot belang. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of
aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent, en waar je ook woont, het is belangrijk
dat je zelf mag kiezen voor de zorg die past bij je identiteit en levensovertuiging.

2. Dit is bestaand beleid wat wij willen continueren
Organisatie
De coalitie stelt zich positief op m.b.t. initiatieven voor ondersteuning van werkzoekenden en zzp'ers,
en wil hieraan bijdragen door het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken binnen de
gemeentelijke organisatie voor te zetten. Wellicht is het goed ook te refereren aan de inzet die de
gemeente pleegt in het kader van de re-integratie van werkzoekenden met het project Werken in het
Groen. Op dit moment wordt een aantal werkzoekenden opgeleid in de buitendienst. Dit jaar wordt dit
project geëvalueerd.
MPN-PN
•

De MPN-PN fractie vindt het belangrijk dat aanbeveling 3 van de rekenkamer n.a.v. het
rapport Effect herindeling wordt opgenomen: “In de raadsvoorstellen keuzemogelijkheden te
presenteren en daarbij risico’s te onderzoeken en toe te lichten”.

•

Wij missen bij bibliotheken de scholen en het beleid t.a.v. kleine kernen.
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•

Wij vinden het van belang de (in de raad gemaakte) afspraak om te komen tot een brede visie
op duurzame glastuinbouw in het akkoord terug te zien. Een glastuinbouwvisie die gemaakt
wordt met stakeholders en in Greenport Aalsmeer verband.

VVD
Blz 13, 8e bullit: "De ontwikkeling van Ter Aar Vernieuwd Verbonden moet doorgaan." Welke
ontwikkeling wordt hier bedoeld?

Reactie coalitie: project Ter Aar Vernieuwd Verbonden; uitvoering bestaand beleid.
SGP-CU
De SGP-ChristenUnie wil graag dat de ruimte-voor-ruimteregeling en het daaraan gekoppelde
beurssysteem actief in stand gehouden wordt.

3. Wij werken dit verder uit in het collegeprogramma.
Organisatie
•

In de passage op pagina 6 wordt een specifiek bedrag genoemd ten aanzien van de
betaalbare woningen. Naar ons oordeel is dit bedrag verwarrend. Het gaat de koper
uiteindelijk om de vrij op naam prijs. In een bijlage bij deze brief wordt hier verder op
ingegaan. Aangezien de gemeente grondeigenaar is kan zij mogelijkheden bieden tot
alternatieve constructies zoals (tijdelijke) erfpacht. Deze zijn het onderzoeken waard, waarbij
moet worden opgemerkt dat ook de gemeenten gebonden zijn aan wettelijke regels.

•

Economie, natuur, toerisme, landschap: Binnen dit thema met name wordt een aantal
ambities genoemd die vragen om investeringen, tenzij realisatie en beheer aan anderen wordt
overgelaten. Er wordt gesproken over uitbreiding van fiets- en wandelpaden, zon- en
zwemplekken en vissteigers. De aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden zijn kostbaar, ook
al zijn er vaak subsidiemogelijkheden. De aanleg van zwem- en vissteigers zijn eveneens
kostbaar, niet alleen in de aanleg maar ook in het beheer. Als gemeente worden we op dit
moment geconfronteerd met een groot aantal steigers, vlonders en kano-overdraagplaatsen
die in het kader van het regionale kanonetwerk door het Rijnstreekberaad zijn gerealiseerd.
De komende jaren moet al flink worden geïnvesteerd in vervanging van bestaande
voorzieningen.

•

Op dit moment worden oplaadpunten voor elektrische auto’s gefaciliteerd door de gemeente.
De kosten zijn voor de initiatiefnemers. Wanneer de gemeente zou overgaan tot de realisatie
van openbare oplaadpunten, met als doel om elektrisch rijden te stimuleren, zijn hieraan wél
kosten verbonden. De kosten zijn overigens niet onoverkomelijk. Er moet rekening worden
gehouden met een investering van € 6.000,- per oplaadpaal en jaarlijks een bedrag van
€ 950,- aan onderhoud en verzekering.
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•

Bij succes zou de inzet die de gemeente pleegt in het kader van de re-integratie van
werkzoekenden met het project Werken in het Groen kunnen worden voortgezet en wellicht
worden opgeschaald.

•

De geformuleerde passage op pagina 16 en 17 wordt niet herkend. Voor verenigingen en
vrijwilligers streven wij eenvoudige procedures na. Zeker gelet op de door de 3D sterk
stijgende budgetten (miljoenen €) is adequaat opdrachtgeverschap richting professionele
instellingen en gemeenschappelijke regelingen noodzakelijk. De politieke verantwoording komt
op gemeentelijk niveau. Dat houdt in dat vanuit de gemeente goed opdrachtgeverschap
noodzakelijk is met een goede verantwoording ten aanzien van geleverde prestaties door de
professionele organisaties. Het advies is ten aanzien van subsidies een duidelijk onderscheid
te maken tussen de echte vrijwilligersorganisaties en de (semi) professionele instellingen. De
afweging door andere laten doen binnen een subsidierelatie en meer zelf doen zal ook in de
komende jaren zeker aan de orde zijn. Zowel het zelf doen van de uitvoering van de Wmo als
de inzet binnen het CJG geven goede mogelijkheden tot sturing en een doelmatige inzet van
middelen.

Reactie coalitie: in het coalitieakkoord hebben wij ons laten inspireren door de wijze van
werken in de gemeente Kaag en Braassem.
•

De financiële onderbouwing van de voorstellen vraagt aandacht. Er wordt gesproken over de
inzet van meevallers (Alliander), maar deze is incidenteel. In de voorstellen zijn zowel
incidentele kosten als structurele kosten opgenomen. We zien de volgende structurele kosten
o

Onderwijshuisvesting (Brede School Ter Aar en Ashram College)

o

Niet volledig kunnen realiseren van de bezuiniging sporthallen en zwembaden

o

Sportkorting jongeren

o

Beheerbudgetten per kern

o

Bevorderen maatschappelijke initiatieven

Een indicatieve raming van de kosten geeft een bedrag van circa € 1 mln. Het belangrijkste
deel betreft de extra kosten van onderwijshuisvesting. De dekking zal gevonden moeten
worden binnen de begroting. Deze kosten bouwen zich geleidelijk op, maar komen bovenop
het toch al niet sluitende meerjarenperspectief (oplopend naar - € 1,2 mln. in 2018) We zien
de volgende meer incidentele kosten:
o

maatregelen bevordering woningmarkt

o

planvorming glasvezel

o

bevorderen toerisme en recreatie (zwem- en vissteigers, e.d.) (afhankelijk van de
invulling structureel of incidenteel)

o

fonds voor vervanging asbestdaken

De omvang van deze kosten hangt samen met het uiteindelijke ambitieniveau. De dekking zal
gevonden moeten worden binnen de incidentele meevallers en de Algemene Reserve vrij
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besteedbaar. De 3D zullen in de komende jaren zeker ook gevolgen hebben voor de
begroting. De aard en omvang daarvan zijn nog steeds niet in volle omvang aan te geven,
omdat met name de landelijke kaders nog steeds in beweging zijn. Door een goede eigen
organisatie (goed opdrachtgeverschap), goede samenwerking in de regio en goede
samenwerking met de partners dient onze inzet te zijn goede zorg en goede voorzieningen te
leveren aan die inwoners die daarop een beroep kunnen doen en dit zo veel als mogelijk
binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.
MPN-PN
•

Wij missen de aandacht voor een nieuwe, actuele woonvisie.

•

Bij onderwijs vinden wij de volgende punten van belang; 1. in beeld brengen kosten
(vervangen) schoolgebouwen. 2. visie op behoud basisonderwijs in de kernen en brede
schoolontwikkeling. 3. passend onderwijs – peuterspeelzalen – VVE.

SGP-CU
•

De SGP-ChristenUnie ziet graag dat de gemeente blijft zoeken naar passende oplossingen
voor de huisvestiging van arbeidsmigranten. Geluidsoverlast en onmenselijke situaties doen
zich regelmatig voor. Maar er kan ook een escalatie ontstaan van huiselijk geweld omdat de
arbeidsmigranten over te weinig leefoppervlakte per persoon beschikken. Een goede
samenwerking tussen provinciale overheid en regiogemeenten dé sleutel tot een effectief,
menswaardig en rechtvaardig beleid voor de huisvestingsmogelijkheden van
arbeidsmigranten.

•

Maak een verbinding tussen informele en formele zorg.
Er zijn ongeveer 450.000 vrijwilligers bij de zorgsector betrokken. Dit zijn er heel veel. Deze
zijn van grote waarde voor de zorg! Het is belangrijk dat er vrijwilligers en professionele
hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Mantelzorgers willen serieus worden genomen.
Daarom moet de gemeente mantelzorgers betrekken bij het zorgplan, waarbij uiteraard
duidelijk onderscheid blijft tussen de verschillende verantwoordelijkheden.

•

Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden. Daarom is het
belangrijk dat mensen die dagbesteding nodig hebben hier naar toe kunnen gaan. Er moet
dus voldoende geld beschikbaar blijven voor zinvolle dagbesteding.
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4. Wij nemen dit voor kennisgeving aan.
Burgemeester
Met u onderken ik dat leuke evenementen bijdragen aan gezelligheid en onderlinge betrokkenheid.
Onze dorpen kennen daarom terecht een veelheid aan kleine maar ook grote evenementen. Een deel
van de evenementen wordt georganiseerd door vrijwilligers en heeft vaak een lange traditie
(bijvoorbeeld de kermis in Langeraar en alle Koningsdagactiviteiten) en een deel heeft een
commerciële doelstelling. Voor beide soorten evenementen geldt dat sprake is van wettelijke normen
ten aanzien van (brand)veiligheid, geluidsbelasting voor de omgeving, alcoholverstrekking, etc etc. Dit
betreft vaststaande kaders. Binnen deze wettelijke kaders wil ik met u zoeken naar mogelijkheden tot
verruiming van mogelijkheden en verdere vereenvoudiging van procedures. Ook voor procedures
gelden echter wettelijke normen, waaraan de gemeente moet voldoen. Als burgemeester wil ik staan
voor een goede afweging van alle belangen van de organisators van evenementen, de bezoekers en
de omwonenden van de locatie. De eerste verantwoordelijkheid voor goede communicatie en overleg
met omwonenden berust bij de organisator. Als gemeente toetsen wij de plannen om te waarborgen
dat veiligheid en eisen aan de wettelijke standaards voldoen. Daar waar de belangen van organisatie
en omwonenden tegengesteld zijn zal de gemeente op basis van een rechtvaardige weging van
belangen tot een oordeel moeten komen. Het is mijn intentie om dit beleid transparant en in goed
overleg binnen het college en met raad invulling te geven.
Organisatie
•

We moeten ons wel realiseren dat de ontwikkeling niet alleen een omslag vraagt bij de
gemeente, maar ook bij de inwoners. Een meer individueel ingestelde maatschappij die zich in
de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld, verander je niet in een paar jaar. Natuurlijk
moeten we die omslag stimuleren en faciliteren, maar we moeten ons realiseren dat zo’n
sociaal maatschappelijke verandering tijd vraagt en niet is te forceren.

•

In het document wordt de ingezette lijn van uitnodigingsplanologie voortgezet. Het is goed
dat in relatie met de (meer flexibele) bestemmingsplannen wordt gewezen op een goede
belangenafweging, waarbij er aandacht is voor woon- en leefmilieu en natuur en landschap.
Het is belangrijk dat ook bij de uitvoering van nieuwe vormen van ontwikkelingsplanologie er
aandacht blijft voor de randvoorwaarden voor een goede woon- en leefomgeving.

•

Het gestelde ten aanzien van de grondexploitaties en de projecten wordt geheel
onderschreven. Voortgang is belangrijk om de doelen te behalen en de kosten te beheersen.
Ook in de komende 4 jaar zal er bij iedere nieuwe vaststelling van de grondexploitaties ruimte
zijn voor evaluatie en bijstelling als onderdeel van het proces.

•

Op pagina 10 wordt gesproken over een verbetering van de ontsluiting door De Ronde Venen
richting de A2. Anders dan de verbinding richting Aalsmeer/Uithoorn is deze nieuw. Risico dat
doorgaand verkeer gebruik gaat maken van verbeterde oost-west verbindingen moet zeker
worden onderkend. De al jaren bestaande inzet om de ontsluiting via de N207 te verbeteren
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wordt gemist, maar aan het begin van het akkoord is al aangegeven dat op vele gebieden het
bestaande beleid wordt voortgezet.
•

Uit onderzoek blijkt elders dat 39% van de inwoners positief staan tegenover zelfbeheer in de
directe woonomgeving. In dat opzicht mag er van worden uitgegaan dat er ook in Nieuwkoop
ruimte is en enthousiasme bestaat om zelf werkzaamheden uit te voeren in het openbaar
groen. Er zijn initiatieven van andere gemeenten waarbij budgetten beschikbaar worden
gesteld. Wel moet worden bedacht dat dit vaak extra middelen zijn om zelfbeheer te
stimuleren en te bereiken dat de buurt in eigen beheer meer kwaliteit kan toevoegen.
Uiteraard is het ook mogelijk budgetten vrij te maken uit het bestaande onderhoudsbudgetten
en de inwoners daarover te laten beschikken. Bij een besteding naar eigen inzicht is er wel
een risico dat dit leidt tot realisatie van nieuwe wensen in plaats van duurzaam beheer. Er
zullen toch afspraken moeten worden gemaakt over de aanwending van budgetten. Het is
voor zowel gemeente als inwoners het beste wanneer er een relatie is tussen het te beheren
areaal en het beschikbare budget.

•

Het is prima om Diftar in te zetten voor het terugdringen van de hoeveelheid afval. Dit past
goed bij de nieuwe doelstellingen en de ambities van een duurzame gemeente.

•

Het conceptakkoord ondersteunt voor ouderen het plaatsen van bankjes in de openbare
ruimte. In de afgelopen jaren zijn meer bankjes weggehaald dan bijgeplaatst, vanwege
klachten van inwoners over hangjongeren. Dit dilemma is wel iets om rekening mee te
houden.

•

Omgaan met veranderende functies van gebouwen: Op pagina 13 wordt gesproken over de
toekomst van het Koetshuis en Aar- en Amstel. We onderschrijven dat in goed overleg met de
eigenaar (zijnde een maatschappelijke organisatie) nagedacht moet worden over functies op
die locaties. Niet altijd is behoud van het bestaande gebouw daarbij de beste oplossing.
Nieuwbouw is in een aantal gevallen goedkoper en biedt mogelijkheden om te bouwen naar
de laatste inzichten inclusief de toepassing van domotica etc.

•

Sport: Het is de vraag of de in de afgelopen jaren geformuleerde budgettaire doelstellingen
bereikt kunnen worden. Het rapport van de rekenkamer geeft inzicht in de bezettingsgraad
van de voorzieningen. Gegeven de demografische omstandigheden is het lastig deze
structureel te verhogen. Het wordt een uitdaging om in samenspraak met alle betrokkenen
het in het collegeprogramma geformuleerde te bereiken binnen de budgettaire kaders.

MPN-PN
•

Wij vragen aandacht voor de rol die de coalitiepartijen weggelegd zien voor de nietcoalitiepartijen met hun achterban. Als je de kracht van de samenleving wil benutten is het
goed te beginnen met de raad.

•

Wij missen hier aandacht voor bestuurlijke vernieuwing/modernisering. Dit zou ook recht doen
aan uw voornemen onder 1. “vernieuwend samenspel”.
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•

Wij missen de aandacht voor een nadere uitwerking en actualisatie van de ruimtelijke
structuurvisie.

•

Hoe denkt de coalitie over het vormgeven van de 3 decentralisaties. Hoe wordt het
veranderproces opgepakt m.b.t. cultuur en werkwijze, hoe verbinden we het regionale en het
lokale aan elkaar? Gezien het belang en de impact van de 3D vinden wij aandacht hiervoor in
het akkoord op zijn plaats.

Reactie coalitie: De nieuwe wethouder op deze portefeuille bespreekt dit met de raad in een
`rondje raad`.
•

Graag zouden wij in het akkoord de afspraak opgenomen zien die in de raad is gemaakt dat
een brede discussie en afweging in de raad plaatsvindt op het moment dat de 3D budgetten
niet toereikend zijn.

Reactie coalitie: zie tekst H 8 Financiën deze is vooralsnog toereikend.
VVD
•

Het akkoord draagt de titel "De kracht van de samenleving". In hoofdstuk 1 wordt dit
toegelicht. In dit hoofdstuk staat onder meer "Zij weten wat ze zelf afkunnen." Daarbij wordt
gedoeld op de inbreng en inzet van inwoners, bedrijven en beroepskrachten.

De

hoofdstukken 4 t/m 8 bevatten per programma doelstellingen en acties van de coalitie. De
VVD mist in dit verband een antwoord op de vraag: wat verwachten we van de samenleving,
naast de op diverse plaatsen gememoreerde (maatschappelijke) initiatieven? In het verlengde
hiervan ontbreekt bijvoorbeeld het begrip 'eigen kracht' geheel in het sociaal domein.
•

De VVD stelt vast dat veel acties in de rubriek "Wat gaan we daarvoor doen?" beginnen met
"we streven naar" of "wij zetten ons in voor". Verder bevat de rubriek "Wat willen we
bereiken" geen smart gemaakte resultaten. Voorbeelden zijn: "minder kinderen met
overgewicht", "minder voortijdige schoolverlaters", "minder doorverwijzingen naar
specialistische jeugdzorg" etc. De VVD doet de suggestie doelstellingen, doch in ieder geval
resultaten smart te maken. Dat biedt de gemeenteraad een handvat om zijn rol als
kaderstellend en controlerend bestuursorgaan de komende vier jaren uit te oefenen.

Reactie coalitie: het smart maken gebeurt in het collegeprogramma en in beleidsstukken.
•

Blz. 16, 5e bullit Wat gaan we daarvoor doen": "Wij vinden het belangrijk dat jongeren nu een
opleiding, op maat gesneden voor de toekomst, kunnen aanbieden. Zoals nu bijvoorbeeld al
gebeurt in de Metaalvakschool of in het Groen Onderwijscentrum in Aalsmeer." De VVD stelt
vast dat de Metaalvakschool geen opleidingen aanbiedt, wel praktijklessen in het kader van
techniek. Daarnaast is in de eerste zin onduidelijk wie een opleiding "kunnen aanbieden".

•

De VVD ziet in het akkoord niet terug wat de financiële effecten van de gemaakte afspraken
zijn en hoe deze afspraken financieel worden gedekt. Hierbij tekenen wij aan, dat de
meevaller "Alliander dividend" structureel niet meer dan € 50.000,-- oplevert als gevolg van de
voor de komende drie jaar opgelegde gereguleerde tariefsverlagingen.
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SGP-CU
•

Volgens de SGP-ChristenUnie moet de burger inderdaad zonder onnodige drempels met
gemeentebestuurders kunnen communiceren en voldoende mogelijkheden hebben om
burgerinitiatieven aan het gemeentebestuur voor te leggen. Burgers dienen ook zelf hun
verantwoordelijkheid nemen, op individuele basis of vanuit (belangen)groepen. De stem van
burgers hoort in een gezonde democratie een eigen plaats te hebben.

•

We zien veel overeenkomsten tussen ons verkiezingsprogramma en dit hoofdstuk. We merken
wel op dat het concept-coalitieakkoord spreek over de grote verdienopgave waar onze
gemeente voor staat. Dit staat op gespannen voet met “We richten ons bij de uitvoering van
de woningbouwprojecten in eerste instantie op de meest kansrijke en realistische plannen” en
de door u genoemde “snel en effectief op de (veranderende) wensen en behoeften van onze
inwoners en de woningmarkt inspelen.”

•

De SGP-ChristenUnie is teleurgesteld dat het concept-coalitieakkoord de deur wijd open zet
voor een verruiming van het aantal koopzondagen in onze gemeente. Alhoewel ook de
SGP/ChristenUnie niet blind is voor de maatschappelijke ontwikkelingen, pleiten wij voor het
niet verder verruimen van het aantal koopzondagen. Wij zien de zondag als de door God
aangewezen rustdag. Wij willen ruimte voor het geestelijke en sociale leven van mensen. Een
collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische samenleving. Mensen moeten
in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, buren en vrienden
een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de week vrij
heeft. Wij zien de zondagsrust dan ook als een goede gave van God. Het is daarom voor
iedereen waardevol om dit ritme van werken en rusten zoveel mogelijk te behouden. Dankzij
winkelrust op zondag hebben de kleinere en zelfstandige winkels meer kans om te overleven.
Een dag winkelrust geeft hen en alle andere burgers de gelegenheid om op adem te komen.

•

Ligplaatsen; Pag. 9 “We willen vaste ligplaatsen bij het Meijepark realiseren voor inwoners uit
onze gemeente”.
De SGP-ChristenUnie wijst u erop dat de gemeente een toezegging heeft gedaan aan de
booteigenaren die hun ligplaats aan de Noordenseweg helaas moesten verlaten.

•

Het concept-coalitieakkoord vermeldt in deze paragraaf niets over ‘de gebruiker betaalt’. De
SGP-ChristenUnie is van mening dat de taak van het gemeentebestuur ten aanzien van sport
in de eerste plaats voorwaardenscheppend is. Dit betekent dat van de gebruikers een redelijke
bijdrage wordt verwacht (het profijtbeginsel) en een bereidheid tot zelfwerkzaamheid en
indien mogelijk zelfredzaamheid. De voorzieningen die we hebben moeten zichzelf op lange
termijn zelf in stand houden.

•

Sport: Wij missen in deze paragraaf de ouderen. In beweging blijven is belangrijk om de
gezondheid van ouderen te bevorderen. Bestaande sportvoorzieningen zijn hierin nog vaak
onvoldoende toegerust. In het concept-coalitieakkoord zou prima passen een peiling naar de
behoeften onder ouderen. Zijn er voldoende sporten die in groepsverband plaatsvinden of
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behoeft dit uitbreiding zodat er voldoende gelegenheid is voor ontmoeting, sport en recreatie
voor ouderen?
•

Het concept-coalitieakkoord geeft aan inbraakpreventie te stimuleren. In dat kader wil de
SGP-ChristenUnie graag zien dat, naast nieuwbouwwoningen, het gefaciliteerd dan wel
gestimuleerd wordt om ook de bestaande woningen te voorzien van een politiekeurmerk.
Liefst in combinatie met het uitreiken van rookmelders (Neem een voorbeeld aan de
gemeente Vaals). Dit is iets waar iedere burger baat bij heeft.

•

De SGP-ChristenUnie ziet graag dat er rond de jaarwisseling vuurwerkvrije zones rond
verzorgingstehuizen, winkelcentra etc. worden aangewezen.

•

Het concept-coalitieakkoord betreft een ambitieus akkoord. Veel wordt mogelijk gemaakt,
gestimuleerd, behouden dan wel gefaciliteerd. Het uitgangspunt ‘een structureel sluitende
begroting’ is waarschijnlijk de grootste uitdaging in dit akkoord.
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