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Inleiding 

Voor u ligt het coalitieakkoord voor de bestuursper iode 2014-2018. Dit akkoord is het resultaat 

van intensief, goed en voortvarend overleg. Wat ons  verbindt, is de overtuiging dat wij onze 

ambities waarmaken. Ons motto daarbij is: Samen wer ken, samen zorgen!  

 

De partijen CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en Ronde Venen Belang nemen 

gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de gemeente. 

De afspraken die we daarover gemaakt hebben, vormen de basis van dit coalitieakkoord.  

 

Leidend is de ingezette ontwikkeling om de rol van de gemeente beter te laten aansluiten bij de 

veranderende samenleving. Anno 2014 betekent besturen meer dan ooit samenwerken.  

Het doel is om de toekomst van onze gemeente zoveel mogelijk met anderen vorm te geven. 

Daarom staat die samenwerking tussen gemeente en inwoners, maatschappelijke organisaties, 

instellingen en bedrijven centraal in ons beleid.  

 

Wij willen een aantrekkelijke, groene gemeente blijven met een gezonde, groeiende economie. We 

streven ook naar een duurzaam financieel evenwicht. Dit vraagt om scherpe beleidskeuzes, doordachte 

investeringen en veranderingen in de gemeentelijke organisatie.  

 

Wij zien de uitwerking van de drie decentralisaties als de belangrijkste en de meest in het oog springende 

ontwikkeling in deze raadsperiode. De landelijke overheid hevelt allerlei taken over naar de gemeenten, 

maar voor de uitvoering daarvan is minder geld beschikbaar. Het gaat om de uitvoering van de 

Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg en de verantwoordelijkheid  voor de zorg. Hierin moet de 

gemeente een regierol vervullen.  

 

In het sociale domein zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang. De precieze uitwerking en de 

gevolgen van die grote veranderingen zijn nog niet aan te geven. Voor de inwoners die - nu of later - 

kwalitatief goede zorg en ondersteuning nodig hebben, is het een onzekere tijd. Die realiteit is een 

uitdaging en doet een beroep op ons allemaal.  

 

Dit coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting aan het nieuwe college van b en w. Het is aan het college 

om dit akkoord uit te werken tot concrete activiteiten en heldere beleidsdoelen. Die worden vastgelegd in 

een collegebeleidsprogramma, met doorwerking naar de jaarlijkse programmabegroting, die ter 

goedkeuring wordt aangeboden aan de gemeenteraad.  

Zo wordt de samenhang in de sturingsinstrumenten van college en gemeenteraad geborgd. 
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 Onze tien ambities 1 -

De 10 ambities van dit coalitieakkoord:  

 

1. Een verbindend, transparant en actief bestuur samen met inwoners, bedrijfsleven en 

maatschappelijke partners 

2. Het intensiveren van de communicatie met inwoners en gemeenteraad vanuit een proactieve houding 

3. Het verschaffen van toegankelijke en betaalbare zorg door preventie, vernieuwing en samenwerking 

met behoud van kwaliteit 

4. Meer ruimte voor ondernemerschap door samenwerking en terugdringen belemmerende regelgeving 

en procedures 

5. Het verbeteren van bereikbaarheid door betere OV-verbindingen en het vergroten van de 

verkeersveiligheid 

6. Het behoud van goed onderwijs en versterken van de uitgangspositie op de arbeidsmarkt door het 

stimuleren van samenwerking met het bedrijfsleven 

7. Een blijvende inzet, samen met de inwoners, om de woon- en leefomgeving op niveau te houden 

8. Meer inzet voor en het stimuleren van duurzaamheid met (inter)nationale normeringen als 

uitgangspunt 

9. Het bereikbaar houden van sport en cultuur voor alle inwoners. 

10. Een duurzame financiële huishouding. Woonlasten worden alleen verhoogd als dat nodig is voor de 

transities in het sociaal domein 

 

 

Hierop zijn CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en Ronde Venen Belang (RVB) 

aanspreekbaar. 

 

De onderhandelaars namens de fracties van CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 

en Ronde Venen Belang: 

 

CDA:      Rein Kroon en Jan Rouwenhorst 

ChristenUnie/SGP:    Ton van Sligtenhorst en Wim Stam 

PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal: Ernst Schreurs en Erika Spil 

RVB:      René Bultena en Anco Goldhoorn 
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 Besturen in De Ronde Venen 2 -

2.1 - Wat willen we bereiken? 

De traditionele rol van de gemeente verandert op veel terreinen. De rol van de gemeente is steeds 

minder die van autoriteit en steeds meer die van speler/partner in het netwerk. Dit vraagt om een nauwe 

samenwerking met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Er ontstaan steeds vaker meer 

horizontale en tijdelijke samenwerkingsverbanden. De huidige tijd vraagt een andere bestuursstijl. Wij 

zetten in op samenwerkingsverbanden met inwoners, lokale partners en maatschappelijke organisaties 

als voortzetting van het ingezette kernenbeleid. Wij zijn transparant en helder in onze manier van 

besturen. Het nieuwe bestuur stuurt op maatschappelijke effecten en resultaten en houdt het algemeen 

belang in het oog. 

 

Wij hebben de overtuiging dat de gemeente van de toekomst een samenwerkende gemeente is. Van de 

in De Ronde Venen aanwezige energie maken wij optimaal gebruik. Wij bundelen de krachten, delen 

kennis en leggen sterke verbindingen in De Ronde Venen en met de regio. Wij hebben vertrouwen in de 

inwoners van en de bedrijven in onze gemeente. Wij bieden ruimte en perspectief voor iedereen. 

 

De gemeente De Ronde Venen blijft een bestuurskrachtige, zelfstandige gemeente. Wij hebben een 

ambtelijke organisatie waar wij trots op zijn en die compact is. Wij zijn voor passende samenwerking met 

omliggende gemeenten om onze dienstverlening aan onze inwoners blijvend op een kwalitatief goed en 

betaalbaar niveau te houden. Door samenwerking vermindert de kwetsbaarheid van onze ambtelijke 

organisatie. De uitkomst van het onderzoek naar ambtelijke samenwerking met de gemeenten Diemen, 

Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+) wordt met grote aandacht afgewacht. Voordat de ambtelijke 

samenwerking in het kader van DUO+ feitelijk wordt 

vormgegeven, is vastgesteld dat de resultaten 

ruimschoots gehaald kunnen worden en dat de impact 

op onze gemeente en organisatie aanvaardbaar is.  

 

2.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Met de raad wordt gesproken over de wijze waarop hij kan meegaan in deze ontwikkeling. Bezien 

wordt of de huidige wijze van vergaderen kan worden vernieuwd. De raad staat tussen de inwoners 

om te regelen wat nodig is en om lokale initiatieven vanuit de samenleving - daar waar het kan - te 

ondersteunen. Door efficiënter te vergaderen en door vooraf meer ruimte te bieden aan de inbreng 

van inwoners en andere samenwerkingspartners (bijvoorbeeld door openbare 

raadsinformatieavonden). Hierdoor zijn raadsleden beter in staat, in dialoog met elkaar en anderen, 

(relevante) informatie te verzamelen over belangrijke thema's en initiatieven  

� Met de raad worden de mogelijkheden verkend om de jaarlijkse collegetour uit te breiden tot een 

raadstour. Jaarlijks gaan raad en college gezamenlijk langs de dorpen en wijken om samen met 

inwoners vorm te geven aan de ontwikkeling van de gemeente 

� Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om in expertgroepen hun bijdrage te leveren aan de 

maatschappelijke opgaven van de gemeente De Ronde Venen 
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� Elke wethouder is voor minimaal twee wijken of dorpen bestuurlijk aanspreekpunt 

� De bestuursstijl, die wij voorstaan, heeft betrekking op de ruimte die en het vertrouwen dat wij het 

college geven, waarbij dit coalitieakkoord als leidraad dient  

� De vertrouwensregel gebruiken wij uitsluitend binnen de controlerende taak van de raad. Dit houdt in 

dat als een wethouder moet aftreden, niet het college aftreedt maar de wethouder wordt vervangen 

door de partij waaruit hij/zij afkomstig is. Wij garanderen een respectvolle omgang met elkaar. Wij 

wegen in stellingnames het belang van en de omgang met de raadsminderheid mee 

� Wij versterken de informatiepositie van raadsleden, ook waar het gaat om deelname in 

gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad beter in staat is om te sturen  

� Wij willen minder langdurige externe inhuur. Door te investeren in de ambtelijke organisatie wordt 

kennis opgebouwd en verdwijnt er geen kennis. Bij noodzakelijke inhuur van extern personeel wordt 

bij gelijke kwaliteit gebruik gemaakt van ZZP-ers die in De Ronde Venen wonen 

� Aan inwoners van De Ronde Venen bieden wij actief stageplekken in onze ambtelijke organisatie aan 

� Wij zien de veiligheid van informatie en informatiesystemen als een randvoorwaarde voor het 

functioneren van de gemeentelijke organisatie en de bescherming van persoonsgegevens, conform 

de VNG-resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ (2013) 

� Wij benoemen een onafhankelijke gemeentelijke ‘ombudsman/vrouw’ met als 

taak het bijstaan van inwoners met problemen om de weg binnen de 

gemeentelijke organisatie te vinden 
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 De sociale agenda van 3 -
De Ronde Venen 

3.1 - Wat willen we bereiken? 

De overheveling van taken in het sociaal domein met beperkte budgetten maakt deze transitie en 

transformatie tot het meest essentiële thema in de komende raadsperiode. De vergrijzing van onze 

gemeente is groter dan in de ons omliggende gemeenten. Een stevige sociale agenda is daarom 

belangrijk. Wij willen de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Hierbij rekenen wij op de 

kracht en het netwerk van alle inwoners van De Ronde Venen. Wij zetten met onze sociale agenda in op 

preventie, vernieuwing en een ketengerichte aanpak. De gemeente De Ronde Venen biedt daarbij de 

benodigde ruimte en een duurzaam perspectief. 

2015 is een overgangsjaar. Wij richten ons er op dat de zorg voor bestaande cliënten wordt 

gecontinueerd en dat aan nieuwe cliënten goede ondersteuning wordt geboden. Niet alles in deze 

transformatie zal in één keer goed gaan. Ervaringen gebruiken wij niet om af te rekenen, maar om van te 

leren. Een zo groot mogelijk deel van het budget stellen wij beschikbaar voor daadwerkelijke hulp aan 

onze cliënten, die aansluit op de persoonlijke situatie en behoeften. Wij streven naar een structureel 

binnen het beschikbare budget uitvoeren van deze 

transformatie in 2018 (“break even”). 

Dat de maatschappelijk opgave niet gemakkelijk wordt, is voor 

een ieder duidelijk. Het passend onderwijs en de entree-

opleiding worden ingevoerd. Voor ons is het behouden van 

goed onderwijs voor kinderen van groot belang voor een 

goede uitgangspositie, onder andere op de arbeidsmarkt. Wij 

willen dat opleidingen opleiden tot werk. Ook hiervoor zoeken 

wij nadrukkelijk de samenwerking met scholen 

/vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. 

 

3.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Samenwerken over de grenzen van bestaande organisaties, regio' s en netwerken heen is cruciaal. 

Per huishouden en gezin komt één plan en één gezinscoach/regisseur 

� De keuze voor een centrale rol/taak in de transformatie in het sociaal domein voor de sociale 

wijkteams wordt voortgezet  

� Wij ondersteunen en stimuleren lokale initiatieven en ondersteuning voor vrijwillige informele zorg, 

mantelzorg en respijtzorg en daarbij hebben wij aandacht voor de kwaliteit van deze initiatieven 

� Wij organiseren de ondersteuning als dagbesteding en thuisbegeleiding dichtbij (in de wijken en 

dorpen) en in samenhang als collectieve voorziening. Bij het inrichten van deze voorliggende 

voorzieningen wordt de dagbesteding meer gericht op activiteiten  

� Wij streven naar keuzevrijheid voor gebruikers binnen het sociaal domein 

� Wij zetten in op een integraal accommodatiebeleid zonder als gemeente verantwoordelijkheden over 

te nemen. Wij zien het hierbij als noodzakelijk dat wij scherpe keuzes maken in ons maatschappelijk 
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en gemeentelijk vastgoed. Bij sluiting van verzorgingshuizen en samengaan van scholen bevorderen 

wij het maatschappelijk hergebruik van deze gebouwen. Wij zetten daarbij in op het laten ontstaan 

van multifunctionele accommodaties voor zorg en/of onderwijs.  

� Wij willen scholen in onze kleinere dorpen zo lang mogelijk openhouden in verband met de rol van 

scholen in kleine dorpsgemeenschappen 

� Wij ondersteunen en stimuleren maatschappelijke stages, brede school en LEA activiteiten, waardoor 

geen taalachterstand ontstaat. Voorzieningen die vroegtijdige schoolverlaters alsnog richting 

opleidingen en werk leiden, willen wij behouden en uitbreiden. Het behalen van startkwalificaties 

heeft prioriteit 

� Met scholen en bedrijven gaan wij in overleg om tot afspraken te komen over het bieden van 

leerervaringsplaatsen   

� Wij voeren het verdrag van de Verenigde Naties ‘Agenda 22’ uit voor mensen met een beperking (*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Uitvoering van het Verdrag betekent dat mensen met een (functie-) beperking gelijkwaardig aan de samenleving 
kunnen deelnemen als mensen zonder beperking. Het doel is met uitvoering gelijke kansen voor alle inwoners te 
realiseren. 
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 Bereikbaarheid van De Ronde Venen 4 -

4.1 - Wat willen we bereiken? 

Wij wonen in een landelijk gebied. De Ronde Venen is een prachtige woongemeente met veel 

bedrijvigheid. Een gemeente midden in het Groene Hart, met recreatieve potentie, gelegen tussen 

snelwegen en een distributie- en verkeersknooppunt voor bedrijven. Voor het woon-werkverkeer is het 

belangrijk dat bewoners en bedrijven ons gebied goed kunnen bereiken. Verkeersveiligheid staat voorop 

bij het reconstrueren van onze wegeninfrastructuur. Samen met het Rijk en de provincie willen wij het 

knelpunt op de N201 bij de A2 oplossen. Verbetering van het openbaar vervoer (OV) heeft blijvende 

aandacht. Aanpassingen in het OV moeten leiden tot verkorting van reistijd. Ons staat een OV-stelsel 

voor ogen met hoogfrequente snelle verbindingen tussen bus- en treinstations. 

4.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Samen met de provincie Utrecht werken we aan een veiligere N201 en N212  

� Wij willen geen verbreding van de N201 

� Wij lobbyen voor goede regionale en provinciale OV-verbindingen, met bij de nieuwe concessies 

extra aandacht voor een ander OV-systeem bestaande uit hoogfrequente snelle verbindingen en 

daaronder een lokaal busnetwerk waarbij het ook 

mogelijk moet zijn dat door anderen dan de 

concessiehouder op aanvullende lijnen de bushaltes 

gebruikt worden. Ook blijven wij ons inzetten voor de 

buslijn 120 langs station Abcoude  

� Wij spannen ons in voor het openhouden van de Irenebrug en het handhaven van een vaste 

oeververbinding Amstelhoek - Uithoorn voor fiets-, landbouw- en bestemmingsverkeer 

� In samenwerking met inwoners worden de mogelijkheden tot het behouden van het pontveer 

Nessersluis onderzocht 

� De kwaliteit van onze wegen en bruggen blijft op het gewenste onderhoudsniveau. Er wordt 

planmatig onderhoud uitgevoerd waardoor geen achterstanden ontstaan 

� Er komt een onderzoek naar het weren van zwaar verkeer op kwetsbare wegen (categorisering) en 

naar het terugdringen van sluipverkeer  

� Wij willen geen uitbreiding van betaald parkeren in de gehele gemeente op openbare 

parkeerterreinen  

� Er komen meer veilige oversteekplaatsen en onveilige verkeerssituaties lossen wij op 

� Wij willen een recreatieve route langs forten realiseren en de toegankelijkheid van het groene hart 

vergroten door het aanleggen van fiets- en wandelpaden 
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 Lokaal ondernemerschap in 5 -
De Ronde Venen 

5.1 - Wat willen we bereiken? 

Een gezonde lokale economie is belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. Vanwege onze ligging 

zijn wij een aantrekkelijke vestigingsgemeente om in te wonen en te werken. Werk is de beste vorm van 

sociale zekerheid. Wij werken samen met het bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te laten participeren. Wij zetten ons in voor het realiseren van voldoende 

vestigingsmogelijkheden. Wij stimuleren de lokale werkgelegenheid en het lokaal (agrarisch) 

ondernemerschap. 

Wij willen met een helder toeristisch profiel De Ronde Venen goed in de markt 

zetten. Toerisme wordt een belangrijke pijler van de lokale economie. Samen met 

ondernemers bevorderen en versterken wij de recreatie en het toerisme. 

Wij staan samenwerking met en een proactieve houding voor naar ondernemers/MKB gericht op een 

vriendelijk ondernemersklimaat en minder of althans eenvoudiger regels. Hierdoor wordt de gemeente De 

Ronde Venen de meest MKB-vriendelijke gemeente van de provincie Utrecht. 

5.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Wij steunen geen raadsvoorstellen voor verruiming van de zondag openstelling van winkels 

� Onderzocht wordt welke (bestemmingsplan)regels belemmerend werken bij de vestiging en 

financiering van (nieuwe) ondernemers, waaronder ZZP-ers. Bij het actualiseren van 

bestemmingsplannen wordt dit onderwerp expliciet meegenomen. Waar mogelijk wordt het 

aanvragen en verkrijgen van vergunningen voor ondernemingen vereenvoudigd en wordt de 

doorlooptijd van de aanvragen tot een minimum beperkt 

� Samen met ondernemers geven wij het ondernemersloket verder vorm. Wij zijn bereid hiervoor - 

indien nodig - extra ambtelijke capaciteit ter beschikking 

te stellen 

� Wij vinden dat de gemeente een regierol en 

aanjaagfunctie heeft bij het terugdringen van leegstand 

van bedrijfspanden en braakliggende bedrijventerreinen. De samenwerking met de 

ondernemersverenigingen en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) wordt hiervoor 

geïntensiveerd. Wij staan winkels op bedrijventerreinen toe wanneer deze winkels bestaande 

winkelcentra kunnen versterken. Wij nemen niet het initiatief voor de ontwikkeling van een nat-

bedrijventerrein, tenzij de urgentie is aangetoond en er een maatschappelijk en financieel haalbare 

business-case is 

� Functie-uitbreiding  van landbouwbedrijven treden wij positief tegemoet waarbij ruimtelijke inpassing, 

emissiebeperking, dierenwelzijn en duurzaamheid voorop staan 

� Samen met de ondernemersverenigingen en andere ondernemers wordt vanuit de bestaande visies 

over economie, detailhandel en toerisme een concrete Voorwaartse Economische Agenda 

(uitvoeringsprogramma) opgesteld. Hierin wordt ook de publiek-private samenwerking onderzocht 

voor een duidelijk toeristisch profiel qua citymarketing  



 

 

Coalitieakkoord ‘Samen werken , samen zorgen’ - pagina 11 van 19 

� Het systeem van de toeristenbelasting wordt vereenvoudigd en de extra 

inkomsten worden aangewend voor de bevordering van het toerisme in 

samenwerking met ondernemers 

� Wij onderzoeken of en in hoeverre de beweegbare bruggen ruimere 

openingstijden en bediening kunnen krijgen 

� De gedachte van ‘social return on investment’ bij aanbestedingen wordt voortgezet. Binnen de 

wettelijke mogelijkheden die daarvoor zijn, geven wij bedrijven en ZZP-ers uit de eigen gemeente een 

preferente positie 
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 Schone en veilige woon- en 6 -
leefomgeving in De Ronde Venen 

6.1 - Wat willen we bereiken? 

Veiligheid (of het gevoel van veiligheid) en de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte zijn de 

belangrijkste factoren voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. De Ronde Venen heeft acht 

unieke dorpen waar wij ons voor blijven inspannen om een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te 

behouden. Het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen en groen houden wij op peil. Hiervoor 

zoeken wij samenwerking met omliggende gemeenten en lokale ondernemers, om hierdoor efficiëntie en 

inkoopvoordelen te bereiken. Het verduurzamen van materialen en goedkopere arrangementen met 

lokale ondernemers zijn hier voorbeelden van. 

Wij willen dat de gemeente De Ronde Venen beschikt over Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA), 

die bevoegd zijn om toezicht te houden op overlast, verloedering en kleine ergernissen. Wij willen samen 

met de politie de gedeelde verantwoordelijkheid invullen voor het toezicht en handhaving in de openbare 

ruimte waar de leefbaarheid wordt aangetast. 

Wij willen onze inwoners en raadsleden meer betrekken bij het inrichten van de openbare ruimte en het 

integraal veiligheidsbeleid, zoals inbraakpreventie en projecten als 'Nuchter Verstand'. Wij werken samen 

met hen aan een schone en veilige woon- en leefomgeving. 

6.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Wij gaan met inwoners in wijken en dorpen in gesprek over wat zij 

nodig hebben in de openbare ruimte. Wij faciliteren en stimuleren 

bewonersinitiatieven en het in bruikleen geven van openbaar groen. 

Onze beheerplannen stemmen wij af op onze inwoners en werken 

nauw samen met omliggende gemeenten en lokale ondernemers  

� Wij stimuleren en informeren inwoners over het behoud en verbetering van de vlinder- en bijenstand. 

Wij geven als gemeente zelf het goede voorbeeld 

� Wij gaan schade in de openbare ruimte aan gemeentelijke eigendommen actief verhalen op 

overtreders  

� Wij zijn terughoudend bij het kappen van bomen in de openbare ruimte en onderzoeken de 

mogelijkheid tot het aanplanten in deze raadsperiode van bomen in aansluiting op de 

toekomstige streefbeelden voor groenstructuren in wijken en dorpen  

� Wij intensiveren het Project 'Nuchter Verstand’  

� Wij ontwikkelen een echtscheidingspreventieprogramma 

� De raad bespreekt regelmatig rapportages over uitvoering van het Integraal 

Veiligheidsbeleid 

� Wij zijn een proactieve gesprekspartner bij het beleid van de Veiligheidsregio Utrecht 

� Wij voeren een jaarlijks overleg in tussen de gemeenteraad, brandweer en politie, zodat raadsleden 

zich kunnen laten informeren over wat deze (vrijwillige) professionals bezighoudt 

� Er komt een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing en mogelijke versobering van de coffeeshop 

in Mijdrecht 
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� Wijkagenten zijn zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk 

� Wij stimuleren de deelname aan burgernet door inwoners en wijkteams 

� Wij brengen de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaren in beeld om 

te kunnen komen tot een raadsvoorstel over  het inzetten van BOA's voor het 

toezicht op overlast, verloedering en kleine ergernissen 
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 Ruimtelijke ontwikkeling in 7 -
De Ronde Venen 

7.1 - Wat willen we bereiken? 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling binnen onze gemeente zijn goede lijnen uitgezet in de vorige 

raadsperiode. Wij zetten het beleid uit de recent vastgestelde Structuurvisie, Woonvisie en het 

Grondbeleid onverminderd voort. Wij zoeken naar mogelijke oplossingen om de doorstroming in de 

woningmarkt te bevorderen. De uitkomst van het onderzoek kan voor het college aanleiding vormen om 

de Woonvisie te herzien. 

Wij willen permanente bewoning van recreatiewoningen onder voorwaarden toestaan. 

Wij bouwen voldoende starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Wij 

spannen ons in om voorzieningen zoals winkels in onze dorpen te behouden en juist in 

de nabijheid van deze voorzieningen ook passende woonvoorzieningen voor ouderen te 

realiseren en te behouden. Wij willen dat De Ronde Venen een aantrekkelijke woongemeente blijft. 

7.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Er wordt een legalisatieonderzoek naar recreatiewoningen uitgevoerd  

� Wij oefenen invloed uit op de provincie Utrecht om tot een logische begrenzing van de EHS en 

Natura2000 te komen zonder afbreuk te doen aan de groenwaarde  

� Landbouwgrond wordt niet zonder meer ingewisseld voor natuurgebied 

� Samen met inwoners, bedrijven en eigenaren worden bestemmingsplannen geactualiseerd. Bij 

woningbouwplannen worden inwoners en wijk- en dorpsraden vroegtijdig betrokken 

� Wij continueren de (succesvol gebleken) startersleningen en geven voorrang aan sociaal gebonden 

terugkeerders (zoals oud-studenten) vanwege mantelzorgtaken 

� Wij dringen er in onze afspraken met GroenWest op aan dat de woningbouwcorporatie actief is bij: de 

toegang tot het Sociaal Domein, nieuwe sociale woningbouw realiseert en huidige sociale 

woningbouw verduurzaamt 

� Wij zoeken een verbreding door samenwerking met andere woningbouwcorporaties 

� Het woningbouwproject Westerheul IV wordt in 2014 herijkt om tot heldere afspraken 

met ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en andere coöperaties te komen over het 

bouwen van voldoende starterswoningen, levensloopbestendige woningen en 

voorzieningen 

� Wij treden initiatieven met kleinschalige woningbouw positief tegemoet. En wij werken nauw samen 

met zorg- en welzijnsinstellingen en stimuleren coöperatieve maatschappelijke samenwerking om 

woon/zorgcombinaties te realiseren  

� Er komt een strategische aanpak van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in relatie tot de 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Hierbij staan wij creativiteit en vernieuwing voor om leegstand 

van bestaand maatschappelijk vastgoed te voorkomen. Gemeentelijk vastgoed waar geen plannen 

mee zijn, wordt zo snel mogelijk te koop aangeboden 
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 Duurzaamheid van De Ronde Venen 8 -

8.1 - Wat willen we bereiken? 

Duurzaamheid blijft een speerpunt voor de gemeente De Ronde Venen. Duurzame ontwikkeling van De 

Ronde Venen zien wij als onze verantwoordelijkheid tegenover huidige en toekomstige generaties om 

duurzaam beleid te voeren en duurzaam te handelen. Wij zijn ambitieus en hanteren hierbij de definitie 

van de Verenigde Naties. Wij voorzien nu in onze behoeften, zonder dat de behoeften van onze kinderen 

en volgende generaties hiermee in gevaar komen. 

De gemeente De Ronde Venen levert een actieve bijdrage aan de landelijke taakstelling voor het 

reduceren van de CO2 uitstoot en aan het landelijke Energieakkoord. De Ronde Venen is en blijft een 

millenniumgemeente. In dit verband vinden wij Fairtrade belangrijk en maken wij een 

bewuste keuze voor het gebruiken en inkopen van eerlijke en duurzame producten. 

Samen met inwoners en partners werken wij aan de duurzaamheid van de gemeente 

De Ronde Venen. 

8.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Samen met inwoners en bedrijven zetten wij ons in voor het stimuleren en faciliteren van CO2-arme 

mobiliteit, zoals de benodigde basisinfrastructuur voor e-laadpunten voor voertuigen en fietsen in 

woonwijken  

� Wij geven zelf het goede voorbeeld door groene en duurzame bedrijfsvoering te realiseren in onze 

ambtelijke organisatie 

� Wij willen een aanjaagfunctie vervullen bij het experimenteren met alle vormen van productie 

(zonnestroom, groen gas, duurzame warmte), verdeling (‘slimme netten’) en gebruik (warmtepompen, 

elektrische auto’s) van duurzame lokale energie. Wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen. Wij 

geven zelf het goede voorbeeld 

� Ook voor De Ronde Venen geldt dat afval steeds meer als grondstof wordt gezien. Wij zijn bereid om 

te investeren om energie en waarde te winnen uit afvalstoffen en afvalwater  

� De Ronde Venen is  een gemeente waar niet naar schaliegas geboord wordt, ook niet voor 

onderzoeksdoeleinden  

� Wij verlenen geen medewerking aan de realisering van hoge windmolens 

� Wij blijven ons inspannen voor het behouden van een lage snelheid (100km) op de A2 

� Wij onderzoeken alternatieven voor de regionale samenwerking op het gebied van de 

omgevingsdienst 
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 Sport en Cultuur in De Ronde Venen 9 -

9.1 - Wat willen we bereiken? 

De vele (sport)verenigingen versterken de sociale samenhang en sociale participatie tussen de inwoners 

van de acht dorpen in De Ronde Venen. Het vergroot ook het woonplezier en leven in de dorpen. 

Bovendien bevordert sport door meer bewegen een gezonde leefstijl. 

Wij willen het verenigingsleven blijven stimuleren. Om sport te 

stimuleren, zijn voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen 

nodig. Sport en cultuur zijn bereikbaar voor iedereen. Financieel minder 

draagkrachtige inwoners blijven wij in staat stellen om aan sport en 

cultuur deel te nemen.  

De Ronde Venen kent een groot scala aan cultuurorganisaties. Deze werken grotendeels 

zonder steun van de gemeente. De komende jaren zal de ondersteuning voor cultuur 

vanuit de gemeente zich vooral richten op cultuureducatie. Daarnaast zullen de eisen voor 

ondersteuning verscherpt worden, waarbij samenwerking tussen organisaties en het 

inbrengen van eigen inkomsten belangrijke uitgangspunten worden.  

Wij vinden onze natuur en het cultureel erfgoed (inclusief monumenten) belangrijk om in te blijven 

investeren. Ook hierdoor blijven wij een aantrekkelijke gemeente. 

9.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Samen met verenigingen en de gemeenteraad wordt het subsidiebeleid herijkt. Als uitgangspunt 

hierbij geldt dat voor verenigingen het subsidiebeleid zich ontwikkelt tot investerings- en 

stimuleringssubsidies en niet meer op basis van historie exploitatiesubsidies worden verstrekt. Ook 

worden de mogelijkheden bekeken van het instellen van een lokaal cultuurfonds (BIS-regeling). Er 

komt beleid om in specifieke gevallen vrijstelling te geven aan gemeentelijke (bouw)leges 

� Nadrukkelijk geven wij prioriteit aan de combinatie van sport, cultuur en educatie   

� Wij zijn voorstander van het behoud van het Laagland/Veenmuseum, op een 

toeristisch aantrekkelijke plek, vanwege de waarde en geschiedenis van ons 

cultureel erfgoed. Hierbij verwachten wij van het Laagland/Veenmuseum een 

meer commerciële exploitatie en de afhankelijkheid van de gemeentelijke 

subsidiëring wordt afgebouwd 

� Straatspeeldagen in de wijken en dorpen worden extra ondersteund en gefaciliteerd 

� Wij willen de capaciteit van onze sportvoorzieningen op niveau en betaalbaar houden 

� Wij stimuleren het onderling samenwerken tussen verenigingen 

� Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een beperkte zwemvoorziening in Abcoude 



 

 

Coalitieakkoord ‘Samen werken , samen zorgen’ - pagina 17 van 19 

 Financiën van De Ronde Venen 10 -

10.1 - Wat willen we bereiken? 

De gemeente De Ronde Venen houdt het financiële huishoudboekje op orde. Onze programmabegroting 

2014, zoals vastgesteld in november 2013, laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien en dat 

willen we graag blijven continueren. Hierbij gelden de spelregels dat structurele lasten worden gedekt 

door structurele baten en incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. De woonlasten 

worden niet verhoogd  voor onze inwoners (behoudens inflatiecorrectie en waardevermindering van 

WOZ-objecten), tenzij dit noodzakelijk is ter financiering van onvoorziene tekorten in het kader van de 

decentralisaties op het sociale domein. Dit zorgt ervoor dat als wij het huidige voorzieningenniveau in 

stand houden voor onze inwoners en dat de benodigde investeringen hiervoor uit structurele baten 

bekostigd dienen te worden. 

Wij constateren dat een actualisatie van de programmabegroting 2014 en het daarbij behorende 

meerjarenperspectief oplopende tekorten laat zien. Het overdrachtsdocument bestuurswisseling van 11 

april 2014 geeft daarvan een doorkijk en dit wordt zichtbaar gemaakt in de voorjaarsnota 2014.  

Wij zien financiële risico's als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, die niet geheel te 

overzien zijn. De omvang van de gemeentelijke financiën zal aanzienlijk toenemen. De verschuiving van 

taken gaat gepaard met een forse korting op de daarvoor te ontvangen financiële middelen. 

10.2 - Wat hebben we afgesproken? 

� Wij staan voor een sluitende meerjarenbegroting,  waarbij reëel ramen het uitgangspunt is  

� Wij zien mogelijkheden om kosten te verminderen door efficiënter (samen) te werken zowel in de 

eigen organisatie als met inwoners, ondernemers en buurgemeenten 

� Wanneer gemeentelijke belastingen zodanig veel kosten met zich meebrengen dat deze de daaraan 

gerelateerde inkomsten naderen of zelfs overschrijden, worden ze herzien 

� De grondexploitaties en voorraden grond worden één keer per jaar geactualiseerd. Drie keer per jaar 

worden raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties. (bijlage 

cyclisch rapportageproces vanuit de vastgestelde nota grondbeleid, januari 2013)  

� Nieuwe beleidsvoornemens worden gefinancierd vanuit bestaande budgetten binnen hetzelfde 

programma  

� Het gekwantificeerde deel van de risico inschatting vanuit de paragraaf risicomanagement, jaarlijks bij 

de Voorjaarsnota, bepaalt de ondergrens van de algemene reserve 

� Wij zetten ambtelijke capaciteit in voor het binnenhalen van cofinanciering 
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 Portefeuilleverdeling college 11 -

De coalitie draagt vanuit elke partij één kandidaat wethouder (1,0 fte) voor. Het college van burgemeester 

en wethouders bestaat dan uit de burgemeester en vier wethouders, samen vijf personen sterk.  

 

Burgemeester Maarten Divendal 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de wettelijke taken rond openbare orde 

en veiligheid,  

algemeen bestuurlijke en juridische zaken, communicatie en de coördinatie van 

het collegebeleid. Daarnaast is de burgemeester verantwoordelijk voor 

handhaving en, regionale samenwerking. 

 

CDA: David Moolenburgh   

1e locoburgemeester; 

Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht en 

Financiën. 

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Mijdrecht en De Hoef 

Thema: Duurzaamheid 

 

RVB: Anco Goldhoorn 

2e locoburgemeester; 

Participatiewet, WWB, Minimabeleid, Economie en Bedrijvigheid, Recreatie, Reiniging 

en Afvalbeleid, Milieu en Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.  

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Abcoude en Amstelhoek 

Thema: Wijkgericht Werken  

 

PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal: Erika Spil  

3e locoburgemeester; 

WMO/AWBZ, Gezondheid, Kunst en Cultuur (incl. Monumenten), ICT, Personeel en 

Organisatie en Dienstverlening.  

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Vinkeveen en Waverveen  

Thema: Coördinatie Herstructurering Sociaal Domein  

 

ChristenUnie/SGP: Aldrik Dijkstra 

4e locoburgemeester; 

Jeugd, Onderwijs, Sport, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Groen, Vastgoed en 

accommodatiebeleid  en Grondexploitaties 

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Wilnis en Baambrugge 

Thema: Jeugd en Gezin 
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Slotbepaling 

Geldende visie- en beleidsnota's blijven onverminderd van kracht voor zover ze niet in  

tegenspraak zijn met dit Beleidsakkoord, totdat de Raad anders beslist. 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening coalitieakkoord 

  

Mijdrecht, 8 mei 2014,  

Voor akkoord, namens de fracties,  

 

R. Kroon 

 

 

fractievoorzitter CDA 

 

 

 

 

W.H.P. Stam 

 

 

fractievoorzitter ChristenUnie/SGP 

 

 

 

 

E. Schreurs 

 

 

fractievoorzitter PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal 

 

 

 

 

J.H. de Ree 

 

 

fractievoorzitter RVB 


