Verkiezingsprogramma
2018-2022
Gemeente Montfoort /
Linschoten

Betrouwbaar, verbindend, waardevol
Deze 3 kernwoorden zijn de basis van ons verkiezingsprogramma.

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze
kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze
werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven
heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft
dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat
vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en
doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te
nemen, wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan
inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we
omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De
hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen
wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven,
staat meer ter discussie dan ooit.
De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is
om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer
om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een
programma met plannen voor Montfoort en Linschoten dat laat zien dat de
ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij
investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en
rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame
economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.
Deze boodschap vatten we samen in onze kernboodschap.
De ChristenUnie:
Investeert in de toekomst van onze kinderen
Zorgt dat iedereen meetelt
Komt op voor (godsdienst)vrijheid

Geef geloof een stem
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Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als
christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over
samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die
hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in
de politiek relevant zijn voor Montfoort en Linschoten.
De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk
betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem
geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de
maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken
voor een betere samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De
samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel
om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten.
De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan
die God van ons vraagt. (Micha 6:8)

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets
uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor
Nederland, voor Montfoort en Linschoten. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!
Op D.V. 21 maart 2018 worden ook in Montfoort de gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Als inwoner van Montfoort of Linschoten kunt u op die dag uw mening
geven welke koers de gemeente moet volgen en met uw/jouw stem het beleid een
beslissende richting geven.
De speerpunten van de ChristenUnie voor de komende raadsperiode zijn:
Betrouwbare en dienstverlenende overheid
Ruimtelijke ordening en wonen
Energie, milieu en klimaat
Verkeer en Vervoer
Financiën
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Economie en arbeidsmarkt
Elk punt wordt hieronder inhoudelijk uitgewerkt en toegelicht
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Betrouwbare en dienstverlenende overheid

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie is
ervan overtuigd dat integer leiderschap de basis vormt voor een bloeiende
samenleving. Daarom wil de ChristenUnie een transparante bestuurscultuur en een
lokale overheid die het vertrouwen van haar inwoners waard is. Onze partij wil
bekend staan als betrouwbaar en constructief. Wij nemen verantwoordelijkheid voor
het bestuur van de gemeente en besluiten worden niet onnodig uitgesteld.
Er wordt verantwoord omgegaan met uitgaven en de overheid is aanspreekbaar op
de keuzes die gemaakt worden. Politieke besluitvorming vindt zoveel mogelijk in de
openbaarheid plaats. De ChristenUnie wil dat inwoners ruimte krijgen voor hun eigen
initiatieven en samen met de overheid en maatschappelijke organisaties deze
samenleving vormgeven.
De thema’s zijn:
De fractie van de ChristenUnie wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in
Montfoort. Raadsleden van de ChristenUnie zijn bereikbaar voor de inwoners van
Montfoort. De fractievergaderingen vinden iedere woensdagavond voorafgaand aan
de forum- of raadsvergadering plaats en zijn toegankelijk voor alle inwoners.
Inwoners kunnen aanschuiven om aandachtspunten kenbaar te maken.
Gemeentelijke voorzieningen en diensten die ook toegankelijk zijn voor
mensen zonder computer en/of internet;
Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied
van bijvoorbeeld duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer;
Een herbezinning op de taak van de lokale overheid en de
verantwoordelijkheden die (al dan niet onder voorwaarden) overgelaten
kunnen worden aan inwoners of wijken. Elk jaar komt het college met
voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd
kunnen worden. Dit leidt tot verminderen van de regeldruk;
Het gebruik van eenvoudig Nederlands in de schriftelijke communicatie door
de gemeente.

Organisatie
De kwaliteit van de dienstverlening moet worden verbeterd, zodanig dat
administratieve processen en beleidsvoorbereiding efficiënter worden
georganiseerd en er voordelen ontstaan van samenwerking met omliggende
gemeenten.

Samenwerking
De ambtelijke samenwerking met de gemeente IJsselstein zal worden
beëindigd;
De ChristenUnie kiest ervoor om op korte termijn te kiezen voor
zelfstandigheid. Zelfstandigheid van Montfoort op langere termijn zal financiële
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risico’s met zich meebrengen en een daling van het voorzieningenniveau;
Daarom zal in deze raadsperiode samenwerking wordt gezocht met
omliggende gemeenten in de Lopikerwaard en/of Woerden;
Het landschappelijk karakter van Montfoort en Linschoten dient in stand te
blijven en gemeenten met eenzelfde visie op het behoud van een open en
groen landschap genieten daarbij de voorkeur;
Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit,
draagvlak en herkenbaarheid.

Burgerparticipatie
Montfoort en Linschoten kennen vele inwoners, die verantwoordelijkheid nemen en
zich inzetten voor onze samenleving. De ChristenUnie koestert deze inwoners.
Initiatieven van inwoners, die een belangrijke meerwaarde hebben voor de
samenleving worden daarom van harte ondersteund.
Het faciliteren van wijkplatforms en het ter beschikking stellen van financiële
middelen, zodat burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun
leefomgeving, bijvoorbeeld het instellen van buurtapps
Stimuleren samenwerking met burgers op het gebied van wijkbeveiliging en
het onderhoud van openbaar groen en het inrichten van speeltuinen.

Veiligheid
Inwoners van Montfoort en Linschoten ervaren de gemeente als heel veilig. Dat blijkt
uit de monitor Veiligheid en leefomgeving, die is uitgevoerd door de gemeente. Ruim
90% van de inwoners voelt zich bijna altijd veilig in de gemeente. Inwoners geven
aan dat zij vinden dat de gemeente aandacht moet hebben voor hondenpoep, te
hard rijden en parkeeroverlast. Woninginbraken worden minder genoemd dan een
aantal jaren geleden. Vanuit het idee dat elke woninginbraak teveel is, zullen
gemeente en politie moeten blijven inzetten op minder woninginbraken. Samen met
gemeenten in de regio zal er de komende jaren er meer aandacht moeten zijn voor
het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit en het aanpakken van
ondermijning (verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld).
Investeren in behoud en bevordering van deskundigheid van de BOA’s is een
belangrijk thema.

Ruimtelijke ordening en wonen
Een leefbaar Montfoort/Linschoten voor toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige
generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische,
economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het
mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar
hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering
van al bebouwd gebied. De gemeente zal duidelijke keuzes moeten maken.
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Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten
worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. In
Montfoort/Linschoten is behoud van de leefbaarheid het belangrijkste thema voor
deze raadperiode. Door vergrijzing van de bevolking en het vertrek van starters staat
de leefbaarheid van de kernen onder druk. Dit heeft consequenties voor de scholen,
kerken en (sport)verenigingen. Als ChristenUnie vinden wij dat jonge
woningzoekenden en senioren de gelegenheid moeten hebben om in onze gemeente
een betaalbare woning te vinden. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt
en het behoud van de leefbaarheid in onze gemeente.
Als ChristenUnie willen wij het open en landschappelijke karakter van Montfoort en
Linschoten behouden. Gezamenlijk optrekken met omliggende gemeenten met
ditzelfde belang in het kader van de omgevingsvisie is daarom van belang.
De agrarische sector is dé drager van de ruimte in het buitengebied. Het is daarom
belangrijk dat er voor de agrarische bedrijven voldoende mogelijkheden zijn om de
bedrijven aan de passen aan de marktomstandigheden.

Wonen
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk.
De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn
lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare
woningen is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht
woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug
krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere
(nieuw)bouw.
De thema’s zijn:
Gemeente Montfoort moet bij provincie en bij het Rijk er op aandringen dat
passende woningbouw noodzakelijk is voor een goede demografische opbouw
in de gemeente
Behoud landschappelijk karakter Montfoort en Linschoten, met voldoende
ruimte voor de agrarische sector.
Invulling van Damstraat na verplaatsing scholen: sociale woningbouw en
starterswoningen om de jongeren in de gemeente te houden en zodoende de
vergrijzing tegen gaan. Een evenwichtige demografische opbouw helpt het
voorzieningen niveau in stand te houden.
Invulling oude Hoflandschool in samenwerking met Stichting Obliek: woningen
voor om mensen met een autistische stoornis en/of beperking in combinatie
met commerciële bebouwing
Oude Lindescote bestemmen voor starterswoningen
Oude locatie de With Nieuwe Zandweg bestemmen voor ontwikkeling
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woningbouw
Efficiënte procedures bouwaanvragen
Vastgesteld snippergroenbeleid uitvoeren
Betere afstemming bij het uitvoeren van het groenplan
Het onderhoudsniveau van het groen afstemmen op een actueel
beeldkwaliteitsplan

Kwaliteit van wonen en afstemmen op de vraag
Het huisvestingsbeleid van gemeente Montfoort moet aansluiten bij de vraag uit de
lokale bevolking. Montfoort en Linschoten zijn geen groeikernen, maar rustieke
plaatsen waar het goed wonen is en dat willen wij handhaven. De doorstroming in de
woningmarkt moet weer opgang komen zodat de kwaliteit / omvang van de woning
weer past bij de doelgroep.
De ontwikkeling van nieuwbouw moet nauwkeurig worden afgestemd op de lokale
vraag. Wijkplatforms, huurdersverenigingen en andere belanghebbenden worden
betrokken bij het opstellen van deze woningbouwplannen.
De thema’s zijn:
Minimaal 30% sociale woningbouw
Betaalbare koop/huurwoningen voor starters en senioren
Mogelijkheid om leegstaande bedrijfsgebouwen om te vormen naar
starterswoningen.

Energie, milieu en klimaat

Wij hebben de schepping van onze Schepper ontvangen om deze op een juiste wijze
te bebouwen en te bewaren. Dat vraagt om een lange termijn visie dus goed
rentmeesterschap en gerichtheid op de komende generaties. Dat betekent dat ook in
financieel mindere tijden er ook aandacht moet zijn van een daadkrachtig
milieubeleid. Steeds meer burgers werken zelf heel actief aan een beter milieu.
Duurzame energie wordt opgewekt en het afval wordt gescheiden. Wij willen dat de
gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen moet de
gemeente ook de ambitie hebben om te werken aan een beter milieu, mede door
een duidelijke regelgeving en goede handhaving. Een CO2-neutrale gemeente in
2040 is het uiteindelijke doel. Dit houdt in dat er een belangrijke samenhang is
tussen het klimaat, duurzaamheid en een circulaire economie. Thema’s in het
duurzaamheidsbeleid zijn: duurzaam bouwen en verbouwen, energiebesparing en
een optimaal gebruik van grondstoffen en materialen en stimuleren van een circulaire
economie.
Montfoort/Linschoten moet doorgaan met de inzameling van plastics. Bij het
inzamelen van oud papier spelen kerken, verenigingen en instellingen een grote rol,
dat versterkt kan worden door financiële prikkels. Zwerfafval is nog steeds één van
de meest genoemde ergernissen onder de bevolking, zeker in het buitengebied. Ook
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dit verdient de nodige aandacht.

De thema’s zijn:
Duurzaamheidsbeleid met heldere doelen (richting) en flexibiliteit (ruimte)
waar het gaat om oplossingen;
Het stimuleren van een energieke samenleving, een samenleving van burgers
en bedrijven die zelf ondernemend en met impact aan de slag gaan;
De gemeente als supporter, initiator, verbinder en facilitator (bijvoorbeeld door
communicatie, wetgeving, belastingen, prijsprikkels en door regels en
procedures te vereenvoudigen of met gezond verstand toepassen;
Circulair inkoopbeleid;
Maatschappelijk vastgoed verder verduurzamen;
Afval is de grondstof voor een circulaire economie; basis hiervan is inzetten op
verdere afvalscheiding. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per
jaar zijn;
Afvalbrengstation ontwikkelen naar een grondstoffenstation;
Aandacht voor consuminderen en hergebruik van materialen;
Gemeente stimuleert kerken, verenigingen en instellingen bij hun actieve rol in
het gescheiden inzamelen van afval; Zij voeren deze activiteiten al jaren uit;
De gemeente stimuleert mensen om zelf energie besparende producten aan te
schaffen als zonnecellen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie en
miniwindmolens door het verstrekken van duurzaamheidsleningen;
Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen met
bijbehorend beleid;
Toepassen van moderne technieken bij verlichting in de openbare ruimte (met
o.a. LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden. Of het
dimmen van licht bij een lage verkeersintensiteit);
Nieuwbouw huizen Energie neutraal bouwen (Nul op de meter huizen);
Nieuw maatschappelijk vastgoed Bijna Energie Neutraal Gebouwen;
Het beschikbaar stellen van een structurele subsidie voor Platform Duurzaam
Montfoort en een structureel budget voor overige duurzame initiatieven;
Het verder inzetten op het voorkomen van zwerfafval.

Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van
versteende gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de toename
van extreme buien ontstaat toenemende maatschappelijke en financiële schade. De
extremen manifesteren zich ook in lange droge, hete periodes. Op beide zijn onze
kernen niet ingericht. Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt
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hoe zij hier mee omgaat en hoe de verwachte schade beperkt kan worden. Een
goede samenwerking met de waterschappen is hierin onontbeerlijk. Er moet een plan
komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem
beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. In dit plan komen de
benodigde maatregelen te staan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Waterschappen
kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het
merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met
dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma,
om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.
Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptieplan dat samen met het
waterschap wordt ontwikkeld.
Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De
gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door
een publiekscampagne.
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater.
De komende raadsperiode zetten we in op de aanpak van achterstallig
rioolonderhoud.
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede
voorbeeld. Daarmee werken we in Montfoort en Linschoten aan meerdere
doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en
zonnepanelen leveren meer rendement.

Verkeer en vervoer

Fietsers willen we meer ruimte geven. Een fietsplan waarin de binnenstad van
Montfoort vanuit alle richtingen veilig en snel per fiets te bereiken is, moet in de
volgende collegeperiode worden opgesteld. Ook de bereikbaarheid van de stad
voor mindervaliden is voor ons een belangrijk punt. De ChristenUnie is voor
een autoluwe binnenstad, met mogelijkheid voor kort parkeren voor
winkelbezoek. De ChristenUnie wil het parkeerprobleem in Montfoort verminderen en
onderzoeken wat nodig is om de parkeermogelijkheden uit te breiden (bijv.
parkeermogelijkheden onderzoeken locatie oude begraafplaats en Doeldijk).
Belangrijk speerpunt is het verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers o.a. tussen de
nieuwe rotonde Blokland en de Wederiksingel, zo ook de verkeersveiligheid op de
Blindeweg. Een fietsbrug bij het zwembad in Montfoort zal de toegankelijkheid van
het zwembad verbeteren.

De thema’s zijn:
Opstellen verkeerscirculatieplan
Bereikbaarheid binnenstad voor mindervaliden
Verbetering parkeermogelijkheden binnenstad Montfoort
Verbeteren verkeersveiligheid fietsers (Blindeweg, tussen rotonde Blokland en
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Wederiksingel)
Betere buurtbusverbinding

Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van
de beschikbare middelen. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de
rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak
Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht,
maatwerk mogelijk.
In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid.
Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze op te vangen
zijn gericht op efficiëntievergroting door integraal de taken die de gemeente heeft op
bijv. sociaal gebied, gezondheid en op het terrein van veiligheid in te vullen.
Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te
beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen
van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.
De gemeente Montfoort dient zorgvuldig om te gaan met haar financiën. Geld moet
deugdzaam besteed worden en er moet duurzaam met budget worden omgegaan.
Ook dit is een vorm van rentmeesterschap. Tijdens de achter ons liggende jaren
heeft de gemeente met geleend geld toch veel plannen kunnen ontwikkelen. Nu de
crisis achter ons ligt, is het zaak om leningen af te lossen en de schuldquota naar
beneden te brengen. Het eigen vermogen is de afgelopen periode flink gedaald. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een sober beleid wordt gevoerd en de
meerjarenbegroting sluitend is. Door het beëindigen van de ambtelijke
samenwerking met IJsselstein loopt ook Montfoort een financieel risico. Ook
toekomstige samenwerkingsvormen zullen een investering vergen. Gezien de
beperkte reserves die Montfoort heeft kunnen we niet uitsluiten dat ook van de
inwoners een extra bijdrage gevraagd dient te worden al blijft het uitgangspunt van
de ChristenUnie dat lokale belastingen slechts geïndexeerd mag worden en de kosten
zoveel mogelijk binnen de organisatie opgevangen moeten worden.
De thema’s zijn:
Een sober financieel beleid
Een sluitende meerjarenbegroting
Lokale belastingen beperkt verhogen (indexatie)

Zorg en Welzijn

Ieder mens kent perioden in zijn of haar leven waarin er zorgen zijn en er vragen
leven. In de meeste gevallen krijgen mensen hulp en ondersteuning in de gezinnen
in familieverbanden in buurten, op het werk of in andere netwerken. Er zijn echter
ook situaties waarin professionele ondersteuning wenselijk is. De SWOM en het
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jeugdteam moeten daarom voor iedere burger goed toegankelijk blijven. Dat mensen
uit de eigen omgeving elkaar ondersteunen is het meest wenselijk omdat zij al bij
elkaar in het leven betrokken zijn en in de meeste gevallen zullen blijven. Dat is de
meest duurzame oplossing.
De gemeente ziet om naar (jonge) mantelzorgers. Deze vaak onzichtbare krachten
zijn van onbeschrijfelijke toegevoegde waarde voor de samenleving. Zij verrichten
veelal zwaar fysiek en mentaal werk, waarbij ze zichzelf vaak wegcijferen. Het in
stand houden van het mantelzorgcompliment is een belangrijk punt. Daarnaast zullen
jeugdteam en sociaal team alert zijn op overbelasting van mantelzorgers. Het
jeugdteam en het sociaal team kunnen meedenken in wat de mantelzorgers kunnen
ontzorgen.

Jeugdhulp
Om een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het
begeleiden van kinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk te
garanderen, worden jeugdhulpverleningsvraagstukken gekoppeld aan de andere
taakvelden in het sociale domein zoals de WMO, WLZ en Participatiewet. Dit biedt
ook de kans om de jeugdhulp op een soepele manier te laten overgaan in
volwassenenzorg.
Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden
georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde
zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. Wij willen er
voor zorgen dat identiteitsgebonden jeugdhulp ook deel uitmaakt van het palet van
aanbieders waaruit gekozen kan worden. We vinden dat de gemeente moet
ontschotten en drempels weghaalt tussen de verschillende vormen van zorg en/of
zorgaanbieders.
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.
Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee
kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders
wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale
aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap;
De thema’s zijn:
Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief
(v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig
versterken van relaties van alle ouders in Montfoort, maar daarnaast ook op
tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten
laagdrempelig beschikbaar zijn;
Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen,
sprekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Mamacafé.
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Effectieve ondersteuning
Transformatie in de jeugdhulpverlening slaagt als er wordt ingezet op preventie en
vroeg-signalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want
ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg
beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager,
het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt.
In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen kracht en de netwerken van
gezinnen inzetten en versterken.
Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning
nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg
dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit wordt in Montfoort al
georganiseerd doordat het jeugdteam op de scholen in het primair onderwijs
spreekuren heeft. De ChristenUnie pleit ervoor om dit verder uit te breiden en de
expertise in de kinderopvang en scholen voor het Voortgezet Onderwijs te halen. Zo
wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar
duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de
leerkracht/docent die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders,
terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt.
De thema’s zijn:
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één
gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en
aansluiting bij identiteit;
Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB
identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de
gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale
visie op jeugdhulp;
Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo,
zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te
bevorderen, zorgt de gemeente ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt
om te sporten of bijv. muziek lessen te volgen. De ChristenUnie kiest daarom
voor continuering van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
De krachten te bundelen van zorgprofessionals en politici om de eerste 1001
kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en
veilig leren omgaan met internet en sociale media;
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Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en
ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder
jongeren;
De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en
ondersteuning als jongeren in de jeugdhulp 18 jaar worden.

Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen
kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het
belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van
kindermishandeling.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling,
moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van
Montfoort/Linschoten. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende, hulp
en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een
dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn
dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel
passende handhaving en zorg ingezet worden.
De thema’s zijn:
Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties;
Jeugdteam/Jeugdarts bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van
baby’s;
De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin
aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen
kind, verloskunde, onderwijs, jeugdteam en Veilig Thuis.

Ouderenzorg
De ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO) biedt naar onze mening
mogelijkheden om betrokkenheid op elkaar te vergroten en in de gemeenschap
verbindingen tot stand te brengen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een
ondersteuningsvraag, die de professional krijgt, op alle levensdomeinen wordt
bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt
gebracht én betrokken blijft/wordt.
In onze gemeente is de stichting SWOM al actief in het begeleiden van de
zorgvragers naar de juiste zorg verleners en doet dat naar tevredenheid. De
ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van
informele (wijk)netwerken. Professionals bieden zo nodig ondersteuning aan
vrijwilligers om hun taken te kunnen uitvoeren. Juist in deze tijd liggen er ook voor
kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, buiten de kerkmuren
om. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek aan. De ChristenUnie wil dat
burgers die ondersteuning vanuit de WMO krijgen, middels een PGB
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(persoonsgebonden budget, in staat zijn om voor zorgverlening te kiezen die bij hun
identiteit past
De thema’s zijn:
Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning;
De gemeente biedt mogelijkheden voor hergebruik en delen van (dure)
hulpmiddelen;
De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken minimaal 2
maal per jaar;
De inwoner informeren over professionele ondersteuning door Zorg in Natura
of inzet van een PGB
Inloophuis/ontmoetingspunt in de Brede Vaart te Linschoten.

Gezondheid
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in verslavingen zoals
drugs, drank of gokken zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De
ChristenUnie wil dat in het drugs- en alcoholbeleid gezondheid centraal staat, direct
gevolgd door het voorkomen van overlast. Als ChristenUnie zetten we op preventie,
samen met scholen, ouders, horeca, sportverenigingen en andere betrokkenen. Een
voorbeeld is de landelijke actie “Ik Pas”, waarbij inwoners worden opgeroepen om
een maand geen alcohol te drinken. Preventie is niet alleen gericht op alcohol en
softdrugs maar ook op gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs.
De thema’s zijn:
Inzetten op positieve gezondheid is een vorm van preventie
De gemeente zorgt voor laagdrempelige toegang tot verslavingszorg bijv bij
huisartsenpraktijken
Een netwerk van AED’s, die 24 uur per dag bereikbaar zijn in
Montfoort/Linschoten

Vrijwilligers
Het verrichten van vrijwilligerswerk is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid
en maakt veel voorzieningen mogelijk. In georganiseerde sociale activiteiten (van
zorg, sport en cultuur) vervullen zij een belangrijke rol. Na de invoering van de ‘Wet
Maatschappelijke Ondersteuning’ is het duidelijker geworden dat een sterk
georganiseerd vrijwilligersnetwerk noodzakelijk is.

Vluchtelingen
De gemeente is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die
huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er
van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat
nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint
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met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief
deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit allereerst voor aandacht voor
de vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen
bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet
afmaakt is hoog.
De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar
moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.
‘Asielzoekerswijken’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en
participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel
te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven
vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging
en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse
normen en waarden leidend zijn.
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor
uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling
onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer
mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. De gemeente moet tenminste
minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling
hiervoor is stopgezet.
De thema’s zijn:
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van
statushouders. Bij huisvesting wordt rekening gehouden met spreiding over de
wijken;
Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers
bevorderen worden omarmd;
De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in
dienst te nemen.

Armoede en preventie
We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede
en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt
dat niemand in onze gemeente aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen,
slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op
preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra
aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op
generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.
Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en
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budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken;
De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo
laagdrempelig mogelijk gemaakt.

Onderwijs

De ChristenUnie staat voor veilig en toegankelijk onderwijs waarin ieder kind de
mogelijkheid heeft om een goede start te maken. Scholen zijn een veilige omgeving
en ouders hebben de ruimte om een school te kiezen die aansluit bij de eigen
waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op
levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. In het geval er sprake
is van (taal)achterstanden wijst de jeugdarts ouders actief op de mogelijkheden van
Vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, krijgen dit zoveel mogelijk dicht bij huis. Daarnaast wil de ChristenUnie dat
onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. De gemeente stelt
beleid op om bij aanbestedingen aannemers te stimuleren om werkplekken,
stageplekken en BBL-trajecten te creëren voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
De thema’s zijn:
Het bieden van begeleiding en maatwerk aan kwetsbare jongeren in
Montfoort;
Duurzame onderwijshuisvesting;
Goede aansluiting tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, waarbij
jongeren gestimuleerd worden om te kiezen voor arbeidsmarktrelevante
vmbo- en mbo- opleidingen en bedrijven gestimuleerd worden om interne
opleidingen, BBL-trajecten en stageplekken te bieden;
Extra begeleiding vanuit het jeugdteam in samenwerking met het onderwijs
voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig
naar school gaan;
Het voorkomen van schooluitval; zoveel mogelijk jongeren halen hun
startkwalificatie.

Passend onderwijs
De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de
veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdhulpverlening. Er ligt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende
onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren o.a. d.m.v. het passend
onderwijs. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat en waar
de omgeving erbij betrokken wordt, kan een goede oplossing worden gevonden.
Uiteraard sluit ook de ChristenUnie haar ogen niet voor de teruglopende
leerlingaantallen. Maar scholen verdienen het om bij dit soort verregaande besluiten
breder beoordeeld te worden dan alleen maar op basis van het aantal leerlingen. De
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ChristenUnie pleit daarom voor maatwerk, zodat de keuzevrijheid van ouders
behouden blijft, de kwaliteit van scholen gegarandeerd kan worden en de rol van de
school in de leefgemeenschap van de kleine kernen wordt gewaardeerd.
Samenwerking tussen gemeenten, scholen en verwante voorzieningen (zoals
kinderopvang, zorg, buurtcentra) is essentieel.
Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim
plaats, zodat kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden;

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning
en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te
besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale,
maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ter voorkoming van
gezondheidsproblemen en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig
opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te
sporten. Deze drie zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van
gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ieder mens heeft
gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te
ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en cultuur beschouwen.
Montfoort en Linschoten beschikken over diverse maatschappelijke accommodaties:
zwembad, sportcomplexen e.d. en dat willen we graag zo behouden. De renovatie
van de sporthal in Linschoten dient zo snel mogelijk te worden gerealiseerd. Inzet op
de instandhouding van een dorpshuisfunctie in Linschoten is van belang. De
inrichting van het plein bij de Brede Vaart zal in deze raadsperiode ter hand moeten
worden genomen. Ook de verkeerscirculatie rond de Brede Vaart verdient de
aandacht.
De bibliotheekfunctie dient zodanig te zijn ingericht dat kinderen tot en met 12 jaar
vrij over boeken kunnen beschikken en thuis kunnen lezen.

Evenementen
In Montfoort en Linschoten worden diverse evenementen georganiseerd. Vele
vrijwilligers zetten zich in om deze evenementen mogelijk te maken. Belangrijk is dat
de gemeente bij het verlenen van evenementenvergunningen een oplossingsgerichte
benadering hanteert binnen de geldende regelgeving , zodat de vele mooie
evenementen nog steeds kunnen plaatsvinden.
De thema’s zijn:
Herontwikkeling en renoveren omgeving sporthal/De Vaart: sporthal;
dorpshuisfunctie; woningbouw; herinrichting plein;
Bibliotheekfunctie optimaliseren
Oplossingsgerichte benadering bij beoordeling aanvragen
evenementenvergunningen
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Economie en arbeidsmarkt

De ChristenUnie wil verder bouwen aan een dynamische gemeente, waar de
economie groeit en bloeit. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en om te
ontwikkelen en innoveren. We streven naar een goede balans tussen economische
groei, milieu en mensen en stimuleren de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die plek
biedt aan iedereen. De gemeente moet aantrekkelijk blijven voor de vestiging van
bedrijven. Regelmatig overleg met MKB, LTO en bedrijvenverenigingen is nodig om in
te kunnen spelen op de lokale behoeften. Zondagsrust is een groot goed voor de
inwoners van Montfoort/Linschoten. De ChristenUnie gunt inwoners en ondernemers
een rustdag.
De ChristenUnie staat voor een open arbeidsmarkt. Iedereen doet mee: universitair
geschoold of al na het basisonderwijs afgehaakt, met of zonder beperking, geboren
en getogen in Nederland of statushouder en alles hier tussenin. Iedereen krijgt de
kans om zijn talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt. De overheid heeft hierin een
faciliterende, stimulerende en indien nodig ook prikkelende rol. Werkgevers die
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen worden ontzorgd; de
overheid vermindert de administratieve lasten en risico’s voor werkgevers. De
ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen
hun verdienvermogen. Niet voor iedereen is het haalbaar om een plek te vinden op
de arbeidsmarkt. Een zinvolle dagbesteding en vrijwilligerswerk dragen eveneens bij
aan de participatiesamenleving. Vrijwilligerswerk is niet alleen waardevol voor het
welbevinden, maar levert ook een kostbare bijdrage aan de samenleving, die door de
overheid erkent moet worden.
De thema’s zijn:
Het hergebruiken van onroerend goed, waarbij leegstand van kantoren en
winkels wordt tegengegaan;
Het behoud van detailhandel-functies in de binnenstad van Montfoort;
Het behoud van de basisvoorzieningen in Linschoten en geen achteruitgang
van het winkelbestand;
Het behoud van de zondagsrust en geen verdere uitbreiding van het aantal
koopzondagen;
Vrijheid voor winkeliers om hun winkel op zondag te sluiten;
Het stimuleren van de circulaire economie;
Het flexibel bestemmen en het combineren van functies, bijvoorbeeld
bedrijfsfunctie en detailhandel;
Het creëren van voldoende beschutte werkplekken of dagbesteding;
Het terugdringen van onnodige bureaucratie voor ondernemers als zij mensen
aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk of als zij
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stage- of BBL-trajecten creëren;
Bevorderen van kleinschalig toerisme en recreatie voor het in stand houden
van de MKB;
Stimuleren watertoerisme.

Werken en participeren
Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar
eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat
niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als
samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare
burgers. De ChristenUnie ziet meedoen als een kans of een uitdaging. Daarom willen
we investeren in een samenleving die gebaseerd is op ‘vertrouwen' waarin mensen
worden gestimuleerd, uitgedaagd en beloond. De gemeente mag een beroep doen
op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen, dit noemt de overheid een
tegenprestatie. Via Ferm Werk worden hen activiteiten aangewezen/ aangeboden als
leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering,
zoals bijvoorbeeld groenonderhoud van sportparken, verzamelen van zwerfvuil,
ondersteuning in de verzorging van bewoners van verzorgingshuizen of
schoonmaakwerk in wijk- of buurtcentra. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden
voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.
De thema’s zijn:
De gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en
regionale werkgelegenheid;
Mensen worden uitgedaagd om mee te doen en als dat niet lukt, kan pas een
verplichting tot meedoen worden opgelegd;
Bij het verkrijgen van een uitkering kan een tegenprestatie gevraagd worden.
Uiteraard wordt hierbij aangesloten op de talenten en de ontwikkelkansen van
de inwoner.
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