“Samen aan de slag “
Met en voor de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Coalitieakkoord Perspectief 21 en De Liberalen.
Gemeenschappelijke visie
Voor u ligt het coalitieakkoord van Perspectief 21 (P21) en De Liberalen. De coalitie heeft een compact akkoord
gemaakt op hoofdlijnen omdat er veel (financiële) onzekerheden zijn. Onderstaand wordt weergegeven wat de
uitgangspunten zijn voor de komende vier jaar. De coalitie laat ruimte aan het toekomstig college om
onderwerpen vanuit het gedachtegoed van beide partijen nader in te vullen en dat te verwerken in een
collegeprogramma dat door de raad wordt vastgesteld. Het laat óók ruimte voor de inwoners van Bunnik, Odijk
en Werkhoven. Zij worden nadrukkelijk gevraagd mee invulling te geven aan de onderwerpen waar de
gemeente de komende vier jaar resultaten wil boeken. Partijen herkennen een groot aantal belangrijke
gemeenschappelijke punten uit elkaars verkiezingsprogramma’s en dat leidt ertoe dat vertrouwen de basis is
voor de samenwerking tussen De Liberalen en Perspectief 21.
1. Interactieve beleidsvorming staat hoog op de agenda van P21 en De Liberalen. Wij willen de signalen
van de Bunnikse bevolking door laten klinken in het beleidsproces en in de organisatie, anticiperen op
wat leeft in de maatschappij. Wij zoeken naar bezielde klantgerichtheid vanuit de gemeente en
betrokkenheid vanuit de samenleving. Dat betekent voor het college dat eerst samen met de inwoners
het probleem wordt gedefinieerd voordat er met vastomlijnde plannen en beleid wordt gekomen en dat
er kaders en randvoorwaarden voor het proces worden geformuleerd. Voor de raad betekent dit rekening
houden met plannen en beleid die gezamenlijk tot stand zijn gekomen en dat zij informatie haalt bij
belanghebbende en betrokken inwoners. Voor inwoners geldt dat zij eerder betrokken worden bij het
beleidsproces en planvorming waardoor ook de inwoners zich verantwoordelijk en betrokken gaan
voelen waardoor meer draagvlak en commitment ontstaat voor de resultaten.
2. P21 en De Liberalen willen invulling geven aan duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Dit is één
van de belangrijkste maatschappelijke en economische uitdagingen voor de komende decennia. In de
gemeente Bunnik worden o.a. woonwijken klimaatneutraal, energiezuinig en milieuvriendelijk
gebouwd. De gemeente geeft het goede voorbeeld en bevordert duurzaamheid. Nagedacht moet worden
over het klimaatneutraal (CO2 neutraal) maken van bestaande huizen en de gemeentelijke gebouwen.
3. Ook delen P21 en De Liberalen de zorg voor het groene, agrarische cultuurlandschap en de natuur. Zij
staan voor het realiseren van een goed en gezond leefklimaat. De coalitie hecht groot belang aan
toegankelijkheid van het buitengebied voor fietsers en wandelaars.
4. De coalitie hecht tevens groot belang aan toegankelijkheid voor iedereen van goede
onderwijsvoorzieningen, sportmogelijkheden, basisvoorzieningen als de muziekschool en de
bibliotheek en toegang tot zorg en welzijn.
5. De coalitiepartijen willen een onderzoek laten verrichten naar de bestuurskracht en de dienstverlening
aan de burger. De gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) moet in staat blijven voortgang te
boeken bij onderwerpen die het algemeen belang van de inwoners van de gemeente aangaan.
Samenwerken met andere overheden en marktpartijen kan de benodigde expertise ook voor een kleine
gemeente binnen bereik brengen. De gemeente is daarbij meer regisseur dan uitvoerder. P21 en de
Liberalen kiezen daarom voor intensieve samenwerking met andere gemeenten, waarbij samenvoeging
van gemeentelijke uitvoerende diensten niet wordt uitgesloten. Bij een eventuele fusie denken de
Liberalen en P21 in eerste instantie richting een Kromme Rijn gemeente.
6. Over de financiële huishouding van de gemeente zijn de beide partijen eensgezind: een solide
financieel beleid is het gezamenlijke uitgangspunt. De komende Kadernota mag niet meer dan
trendmatig stijgen. Naar verwachting zullen vanaf 2012 ingrijpende bezuinigingen nodig zijn door de
aangekondigde korting op de Algemene Uitkering.
7. Vrijheid in verbondenheid: P21 en De Liberalen delen de mening dat zij elkaar de ruimte moeten geven
om de identiteit van hun partijen naar voren te laten komen. Daarom hebben zij niet alles in detail
vastgelegd in dit akkoord. Uiteraard vertrouwen zij erop dat de in de bijlage opgenomen afspraken
worden nagekomen.

P21 en De Liberalen hebben een verschillende visie over economie en solidariteit. Echter, binnen de gemeente
Bunnik zijn deze onderwerpen niet cruciaal om een vruchtbare en stabiele samenwerking in de weg te staan.
De coalitiepartijen onderschrijven elkaars verkiezingsprogramma en hebben over een aantal bespreekpunten
nadere afspraken gemaakt. Deze programma’s maken daarom een onlosmakelijk onderdeel uit van dit
coalitieakkoord. De afspraken zijn per onderwerp gerubriceerd naar de indeling van de programmabegroting.
Het is géén volledige opsomming van alle onderwerpen die de gemeente aangaan, maar punten waar in beide
verkiezingsprogramma’s verschillend over wordt gedacht en waar in goede harmonie afspraken over zijn
gemaakt.
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bijlagen :

1 - nadere afspraken
2 - verkiezingsprogramma P21
3 - verkiezingsprogramma De Liberalen

Nadere afspraken.

Bijlage 1

Burger en bestuur
-

-

Interactieve beleidsvorming : inwoners en maatschappelijk middenveld betrekken bij het maken van
kaders en randvoorwaarden voor het proces van interactieve beleidsvorming waarbij gestart wordt met
het definiëren van het probleem.
De gemeente Bunnik wordt millenniumgemeente (duurzaamheid en fair trade).
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Openbare orde en veiligheid
-

Geen (verdere) verhoging van de begrotingspost voor veiligheid (o.a. VRU). Indien een verhoging
wordt voorgesteld dient dit vergezeld te gaan van een analyse van de effectiviteit versus de extra kosten.
Onderzoeken of de brandweerpost in het dorp Bunnik nog noodzakelijk is of dat dit regionaal ingevuld
kan worden.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Verkeer en vervoer
-

-

-

Rijsbruggerwegtracé : de coalitie wil zich tot het uiterste verzetten tegen de komst van het RBW-tracé.
Wel moeten de juridische kosten steeds worden afgewogen tegen de kans op winst in de procedure. Het
college samen met de jurist schat de kans in en als deze lager wordt dan 30% wordt het voorgelegd aan
de raad.
Oostelijke ontsluiting Houten: de voorkeur gaat uit naar opwaarderen N410 maar als de RBW er
onverhoopt toch komt gaat de voorkeur uit naar een parallelbaan ten zuiden van de A12.
Problematiek Julianalaan : de omlegging van de Sportlaan via de Rumpst is de enige toekomstvaste en
duurzame oplossing voor dit probleem. Als de uitvoering van de korte termijn maatregelen leiden tot
een zwakkere juridische positie van de gemeente Bunnik moeten ze worden heroverwogen.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Economische ontwikkelingen
-

-

Bij vrijval van bestaande bedrijventerreinen sturen op vestiging van kennisintensieve en
dienstverlenende bedrijven. Voor de bedrijfsmatige en economische kracht van Bunnik is het van
belang dat er meegelift wordt op de ontwikkelingen rond het sciencepark op de Uithof. Er liggen al
afspraken tussen gemeente Utrecht, provincie Utrecht, universiteit Utrecht hierover.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Educatie
-

Zie verkiezingsprogramma’s.

Sport, recreatie en landschap
-

-

-

De Sportnota dient verder uitgewerkt te worden. Het Sportplatform vertegenwoordigt de gesubsidieerde
en niet gesubsidieerde sport. De coalitie wil het Sportplatform nadrukkelijk de rol geven om de
opvattingen van de gesubsidieerde verenigingen op het gebied van tarieven, energie etc. te bundelen
binnen het budgettaire en beleidsmatige kader dat door de raad is vastgesteld en dit voor te leggen aan
het college. Het tactisch beleid wordt immers geformuleerd door het Sportplatform en de gemeente
beperkt zich tot strategisch beleid. Het Sporthuis voert het beleid uit.
Sportpark Odijk West : bij de ontwikkeling van Odijk West dient onderzocht te worden of realisatie van
een centraal gelegen sportpark in de gemeente haalbaar is, als aanvulling op de basis sportvoorzieningen
in de 3 dorpen die niet ter discussie staan. Bij Odijk wordt het onderzoek gecombineerd met onderzoek
naar de toereikendheid van de sportvoorzieningen als gevolg van circa 3000 extra inwoners.
Verscheidene organisaties houden zich bezig met het buitengebied. Deze versnippering van aandacht is
ondoelmatig en werkt het langs elkaar werken in de hand. De coalitie wil dat er bestuurlijk initiatief
genomen wordt om het aantal organisaties te verminderen zodat de efficiëntie en de kwaliteit verbetert.

-

Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Maatschappelijke ondersteuning
-

-

Welzijnsorganisatie en WMO : Een haalbaarheidsonderzoek om alle organisaties op het terrein van
welzijn onder één paraplu te brengen zoals : Stichting jeugdwerk Bunnik, welzijn ouderen Bunnik en
Werkhoven, Steunpunt Mantelzorg en het Vrijwilligersteunpunt/vrijwilligersinformatiepunt (de
opsomming is niet compleet). Er kan ook gekeken worden naar een grotere (zorg)partner om mee
samen te werken.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Inkomen en werkgelegenheid
-

Zie verkiezingsprogramma’s.

Milieu
-

-

Milieu : scherper toezien op naleving milieuvergunningen. Het uitgangspunt is : geen gedoogbeleid ,
regel is regel. Regels moeten wel handhaafbaar zijn.
Duurzaamheid : woningbouw (met name bij grote nieuwbouwprojecten) en gemeentelijke gebouwen
(de gemeente geeft het goede voorbeeld) : streven naar energiezuinig en klimaatneutraal en gebruik
maken van subsidiemogelijkheden.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Ruimtelijke ordening en woonomgeving
-

-

-

-

-

-

Goed beheer van de openbare ruimte : uitvoering geven aan het kwaliteitsplan beheer openbare ruimte
en het groenstructuurplan. Geen grote investeringen maar prioriteit leggen bij verbeteren van huidige
situatie. Inlopen van achterstallig onderhoud (bijv. bielsen vervangen, plantenperken e.d.)
Sociale woningbouw : gemiddeld 30% sociale huurwoningen ( conform BRU afspraken) in de
woningbouwplannen waarvan het bestemmingsplan wordt vastgesteld in deze raadsperiode. Het streven
bij Odijk West is daarbovenop 5% sociale koop te realiseren waarbij de financiële compensatie zonodig
gevonden kan worden in een andere bouwfasering.
Bij Werkhoven West heeft gefaseerd bouwen prioriteit boven sociale koopwoningen.
Project Dorpshart Bunnik :
o Scholeneiland Bunnik : oude raadsbesluiten worden gerespecteerd d.w.z. de zorgwoningen en
de (jongeren) appartementen blijven in het bouwprogramma, de patiowoningen komen echter te
vervallen om één groot groen speelveld te realiseren, er wordt opnieuw naar de adviezen van de
klankbordgroepen gekeken met name inzake parkeren en kiss&ride. Alles binnen de grenzen
van de financiële mogelijkheden. Terugkoppeling naar belanghebbenden is nodig om draagvlak
te creëren.
o Anne Frankterrein : gegeven de ambitieuze doelstellingen en de reactie van de klankbordgroep
dient er nog een keer gekeken te worden naar de plannen. Belangrijke beoordelingscriteria zijn
maatschappelijke haalbaarheid, verkeersafwikkeling en de financiële mogelijkheden.
Bedrijventerrein ten zuiden van de A12 : de (wegen)structuur van de gemeente zoals opgenomen in het
structuurplan wordt niet gewijzigd. Bestemmingsplan De Raaphof ten spoedigste vaststellen en direct
daarna stoppen met intentieovereenkomst en gedogen.
Odijk West : vooruitlopend op woningbouw N229 omleggen. Er wordt afgestapt van een Romeinse
wijk. I.p.v. de Romeinse tijd als inspiratiebron kan ook agrarische sfeer of het Krommerijn landschap
als inspiratiebron worden gehanteerd. Advies van de klankbordgroep in deze weegt zwaar. Het karakter
van Odijk West is dorps-landelijk, de bebouwing bevindt zich binnen de geluidscontour, overvloeiend
en aansluitend op het buitengebied. Géén geluidswal, het verstoort zichtlijnen en is niet typerend voor
het landschap. Onderzoek is nodig naar de effecten voor de voorzieningen (sport, scholen, winkels) in
het dorp en de bijbehorende kosten meenemen in de planexploitatie van de eindrapportage.
Bestemmingsplan voor juni 2011 vaststellen. Grote investeringen zijn pas verantwoord als de marge op
de planexploitatie, waarin géén pm posten meer voorkomen, minimaal 10% is.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Dekkingsmiddelen, financiën
-

Zie verkiezingsprogramma’s.
Toekomstige bezuinigingen: interactief met het maatschappelijk middenveld bespreken.
Prioriteitstelling bezuinigingen van de coalitie : eerst de mogelijkheid van extra inkomsten bezien
(versnelde gronduitgifte) ,vervolgens bezuinigen op de harde sector (grondaankoop uitstellen,
verharding en gebouwen), dan op de Gemeenschappelijke Regelingen en de interne organisatie,
vervolgens op groenbeheer en tot slot op de zachte sector (sport, recreatie, inkomen en
werkgelegenheid, maatschappelijke ondersteuning, educatie).

