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Coalitieakkoord 2014-2018 van Perspectief 21 en De Liberalen
Gemeenschappelijke visie
Voor u ligt het coalitieakkoord van Perspectief 21 (P21) en De Liberalen. Omdat er veel
onzekerheden zijn, heeft de coalitie een compact akkoord gemaakt op hoofdlijnen. 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 in de raad wordt behandeld. Het laat óók ruimte
voor de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven om mede invulling te geven aan de uitdagingen
waar de gemeente de komende vier jaar voor komt te staan. P21 en De Liberalen vinden elkaar in
een bestuursstijl waarbij de onderscheiden rollen van raad (kaderstellend en controlerend) en college
(voorbereidend en uitvoerend) worden erkend en gerespecteerd, waarbij het college een hecht
collegiaal bestuursteam vormt dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt, en de politieke discussie
primair in de raad en niet in het college plaatsvindt. Partijen willen verder dat het college een actieve
rol in de regio speelt, om op deze wijze de belangen van de gemeente te behartigen. Partijen
herkennen
een
groot
aantal
belangrijke
gemeenschappelijke
punten
uit
elkaars
verkiezingsprogramma’s en dat leidt ertoe dat vertrouwen de basis is voor de samenwerking. P21 en
De Liberalen hebben een verschillende visie over economie en solidariteit. Binnen de gemeente
Bunnik zijn deze onderwerpen echter niet dermate controversieel dat dit een vruchtbare en stabiele
samenwerking in de weg staat.
1. Realistisch en financieel solide beleid is het gezamenlijke uitgangspunt. Binnen dit kader
worden de keuzes gemaakt in het algemeen belang. Het in goede banen leiden van de
decentralisatie van zorgtaken, het beperken van de gevolgen van de woningbouwcrisis en de
korting op de gelden van de landelijke overheid is de grote uitdaging waarvoor de coalitie in dit
akkoord de lijnen wil uitzetten.
2. De coalitie wil ook verdere stappen zetten in de duurzame ontwikkeling van onze gemeente.
3. Ook delen P21 en De Liberalen de zorg voor het groene, agrarische cultuurlandschap en de
natuur. De coalitie hecht belang aan toegankelijkheid van het buitengebied voor fietsers en
wandelaars in harmonie met de bewoners en ondernemers.
4. De coalitie hecht belang aan toegankelijkheid voor alle inwoners van goede
onderwijsvoorzieningen, sportmogelijkheden en culturele voorzieningen.
5. Vrijheid in verbondenheid: De Liberalen en P21 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.
6. Uiteraard vertrouwen zij erop dat de in de bijlage opgenomen afspraken worden nagekomen.
De coalitiepartijen hebben kennis genomen van elkaars verkiezingsprogramma en hebben over
belangrijke verschilpunten onderhandeld. Op veel gebieden zijn er ook overeenkomsten tussen de
programma’s. 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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Bijlage 1

Afspraken

Burger en bestuur
-

-

-

Burgerparticipatie:
Burgerparticipatie wordt toegejuicht en bevorderd. Wel dienen, op basis van een evaluatie van
procedures in het verleden, vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden over de spelregels
en het proces. Verwachtingsmanagement is daarbij een punt van aandacht. De uiteindelijke
besluitvorming vindt altijd plaats in de gemeenteraad op basis van een zorgvuldige afweging
van alle aspecten.
Toekomstagenda:
Het door de vorige raad ingezette proces van de ontwikkeling van een toekomstagenda wordt
voortgezet.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Openbare orde en veiligheid
-

Veiligheid:
Geen verhoging van de begrotingspost voor veiligheid (o.a. VRU).
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Verkeer en vervoer
-

-

-

Verkeer buitengebied:
Na de realisatie van de oostelijke en westelijke ontsluiting van Houten door de provincie wordt
het overige wegennet in het buitengebied autoluw en fietsvriendelijk gemaakt. De te nemen
maatregelen dienen een zo breed mogelijk draagvlak te hebben bij de bewoners. De
bereikbaarheid voor ondernemers en bewoners van het buitengebied wordt gewaarborgd.
Verkeer dorp Bunnik:
Na de realisatie van het doortrekken van de Baan van Fectio wordt de Provincialeweg in
Bunnik dorpser en conform duurzaam veilig (30 km) ingericht binnen de kaders van de dan
beschikbare financiële middelen.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Economische ontwikkelingen
-

-

Utrecht Science Park:
Voor de bedrijfsmatige en economische kracht van Bunnik is het van belang dat er meegelift
wordt op de ontwikkelingen rond het Science Park op de Uithof.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Educatie
-

Zie verkiezingsprogramma’s.

Sport, recreatie en landschap
-

-

Sport:
Er zal moeten worden bezuinigd op de financiële ondersteuning van de sport. Er zal in overleg
met de sportverenigingen onderzocht worden of met een eenmalige gezamenlijke investering
in de aanleg van kunstgrasvelden per saldo een structurele bezuiniging op het
sportonderhoud kan worden gerealiseerd.
Recreatie:
De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied worden versterkt (bijvoorbeeld recreatieve
fietspaden, versterken recreatieve attractiviteit, ruimte voor kleinschalige particuliere
initiatieven) met als doel een vitaal platteland met behoud van het landschap (behoud door
ontwikkeling).
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Maatschappelijke ondersteuning
-

-

-

Zorg:
Een deel van de algemene reserve ter grootte van 3 miljoen wordt geoormerkt als
bufferreserve voor de dekking van mogelijke tekorten in de komende 3 jaar bij de overgang
van zorgtaken naar de gemeente. Deze reserve wordt in deze 3 jaar trapsgewijs afgebouwd.
Als de bufferreserve niet nodig of deels niet nodig is, vloeit het weer terug in de algemene
reserve. Inwoners die zorg nodig hebben kunnen ervan verzekerd zijn dat de overgang van
zorgtaken naar de gemeente en de aanpassing van de werkwijze in de zorg geleidelijk zullen
plaatsvinden. Er zal niet van de een op de ander dag “nee” worden verkocht. Uiteindelijke doel
is dat de nieuwe werkwijze op het gebied van zorg ertoe leidt dat binnen 3 jaar met het voor
de zorg beschikbaar gestelde budget gewerkt kan worden.
Subsidieverstrekking:
De herijking van het subsidiebeleid wordt gebaseerd op het halen van meetbare
maatschappelijke doelen en subsidies worden doelgericht ingezet.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Inkomen en werkgelegenheid
-

-

Declaratiefonds participatie:
Indien bezuinigd wordt op sport en cultuur, waardoor lidmaatschap duurder wordt, is het nodig
om mensen met een laag inkomen tot 125% van het minimum te ondersteunen om mee te
kunnen doen aan deze activiteiten. Het declaratiefonds participatie dient onder de aandacht
van mensen te worden gebracht door bijvoorbeeld aan het begin van elk schooljaar de
huishoudens die hiervoor in aanmerking komen een brief te sturen.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Milieu
-

-

Duurzaamheid:
Duurzame ontwikkelingen binnen de gemeente worden verder bevorderd en versterkt binnen
de grenzen van de financiële mogelijkheden (budgettair neutraal). Gedacht wordt aan de
eigen gemeentelijke bedrijfsvoering (voorbeeldfunctie), het faciliteren van duurzame
initiatieven vanuit de samenleving, het bij elkaar brengen van maatschappelijke partijen, het
wegnemen van belemmeringen, energieneutraal bouwen, het faciliteren van het fietsgebruik,
en dergelijke.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-

Odijk West: geen 1000 woningen, wel bouwen op ’t Burgje.
o Het project ’t Burgje krijgt een status aparte. Dat wil zeggen dat in dit specifieke geval
gestreefd wordt naar maximalisatie van de opbrengst c.q. minimalisatie van het verlies
op de grondexploitatie. Dit wordt gerealiseerd door marktpartijen in 2014 een bieding
te laten doen.
o Voor dit project gelden de volgende uitgangspunten:
1. Er wordt geen sociale huur gerealiseerd.
2. Het project dient de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen met
bijzondere aandacht voor de specifieke woonbehoeften van senioren en
starters op de woningmarkt.
3. De wijk dient van hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit te zijn en moet
goed passen in het landschap.
4. Er komt een veilige kruising met de N229 richting Odijk voor fietsers en
voetgangers.
5. De woningen worden energieneutraal.
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•

De overige door de gemeente aangekochte gronden in Odijk West, die buiten het plan
‘t Burgje vallen en ten westen van de verlegde Parallelweg afgegrensde
bedrijventerrein komen te liggen, worden weer verkocht. Dat levert een structurele
bezuiniging op door het vervallen van de rentelast en geeft zekerheid aan de bewoners
in het buitengebied.

-

Woningbouw algemeen (woningbouwprogramma):
De woonvisie moet worden geactualiseerd omdat zowel de koop- als de huurmarkt aan
fundamentele veranderingen onderhevig zijn. De nieuwe woonvisie dient in te spelen op deze
nieuwe werkelijkheid. Uitgangspunt voor een nieuwe woonvisie blijven de vier hoofdthema’s
zoals benoemd in hoofdstuk 3 van Woonvisie 2010+:
• inzetten op evenwichtige bevolkingsopbouw, onder meer naar leeftijd en inkomen.
• behouden van de identiteit van Bunnik, Odijk en Werkhoven.
• huisvesting bieden aan alle doelgroepen.
• vergroten van de keuzevrijheid.
De coalitie wil aandacht voor:
• het bevorderen van doorstroming in zowel de huursector als de koopsector.
• een nieuw beleidskader voor sociale huur dat samen met omringende gemeenten moet
worden vastgesteld als het BRU wordt opgeheven.
• de relatie met Utrecht Science Park als belangrijke ontwikkeling m.b.t. de
werkgelegenheid.

-

Verruiming regelgeving binnen bestemmingsplannen:
De regelgeving in de huidige bestemmingsplannen frustreert soms bepaalde ontwikkelingen
die vanuit maatschappelijk of landschappelijk oogpunt juist wel gewenst zijn. In het kader van
het faciliteren van mantelzorg bijvoorbeeld, is het wenselijk dat de mogelijkheden voor het
gezamenlijk wonen in een (grote) woning van zorgbehoevende ouderen samen met hun
kinderen en/of bevriende kennissen worden verruimd. Ook is het in het belang van een vitaal
platteland dat in bestaande en voormalige boerderijen bijvoorbeeld niet-agrarische activiteiten
kunnen plaatsvinden, onder de voorwaarde dat deze activiteiten passen in het landschap en
de naburige agrarische bedrijfsvoering niet belemmeren.

-

Openbaar groen en openbare ruimte:
Er wordt niet bezuinigd op de kwaliteit van de zorg voor de openbare ruimte (groenonderhoud
e.d.) en de bezuiniging op het hondenpoepbeleid wordt teruggedraaid.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.

-

Dekkingsmiddelen en financiën
-

-

Toekomstige bezuinigingen:
De financiële taakstelling van de bezuinigingsoperatie ‘Bunnikse Kwaliteit’ blijft onverminderd
gehandhaafd. De zorg, het onderhoud van de openbare ruimte en het onderwijs worden
daarbij ontzien.
Het huidige beleid dat de OZB niet wordt verhoogd, met uitzondering van de inflatiecorrectie,
blijft gehandhaafd.
Zie verder verkiezingsprogramma’s.
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Bijlage 2

Verkiezingsprogramma P21 2014-2018:
Voor Zorg en Duurzaamheid
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Bijlage 3

Verkiezingsprogramma De Liberalen 2014-2018:
Realistisch, Ondernemend, Vernieuwend
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