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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Houten, in het bijzonder ook de aanwezige lokale en regionale media die een onmisbare rol vervullen bij het informeren van de bevolking over wat
er in Houten allemaal speelt. Voor de nieuw benoemde raadsleden zal dit de eerste vergadering zijn waarin er ook echt wat debat zal zijn. Hij constateert dat de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie nieuwe fractievoorzitters hebben in de personen van Tijm Corporaal en René Speksnijder en feliciteert hen daarmee. In het kader van de nieuwe traditie om
raadsleden elk op hun beurt een stukje uit de Grondwet te laten voordragen, teneinde eenieder ook een beetje bij het belang van de Grondwet voor het raadswerk te bepalen, geeft hij
de heer Van Gooswilligen, aan wie het vandaag de beurt is, het woord.
De heer Van Gooswilligen (D66) hoefde niet lang na te denken welk artikel in de Grondwet
voor hem het belangrijkst is en waarom: dat is Art. 1, het artikel over gelijke behandeling en
het verbod op discriminatie. Dat artikel luidt letterlijk “Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” In dit
huis wordt regelmatig benadrukt dat iedereen naar vermogen mee moet kunnen doen. Dat
betekent als vanzelf dat er geen ruimte is voor discriminatie, dat men in de gaten houdt dat
iedereen gelijk wordt behandeld en iedereen gelijke kansen krijgt. Toch worden ook in Houten groepen inwoners gediscrimineerd. Hij geeft daarvan een paar voorbeelden. Tijdens de
verkiezingscampagne vertelden jongeren in het LHBT Café in Houten, waar de fractie te
gast was, dat het lastig is om in Houten als homo of transgender jezelf te zijn, gewoon omdat
de omgeving daar soms moeilijk over doet, ze soms zelfs actief worden tegengewerkt, en ze
daardoor niet helemaal zichzelf kunnen zijn. Hij vond dat best confronterend. Een ander
voorbeeld waren de protesten tegen de bouw van een moskee, waarbij de moslims in Houten collectief werden weggezet als, nota bene, terroristen. Hij vond dat schokkend en vindt
dat nog steeds. Laatst nog werd een wethouder door de krant gevraagd hoe het wethouderschap te combineren is met vijf kinderen. Dat lijkt hem een vermoeiende vraag, een vraag
ook die aan mannelijke collega’s niet wordt gesteld. Hij voelde plaatsvervangende schaamte
en werd er zelfs boos om. Hoe is het om steeds aangesproken te worden op wie je bent in
plaats op wat je doet, dat vond hij allemaal moeilijk in te beelden. Zelf is hij nooit gediscrimineerd, wat ook logisch is als je een blanke man bent, op vrouwen valt en keurig Nederlands
spreekt. Sinds hij de politiek is ingegaan kan hij er echter een beetje van meeproeven, wordt
hij af en toe geconfronteerd met rare vooroordelen. Dat is wennen: opeens blijk je een ‘zakkenvuller’ te zijn, ‘onbetrouwbaar’ en ‘op macht belust’. De aanwezigen zullen dat wel herkennen. Het staat behoorlijk ver af van zijn intenties en drijfveren om de politiek in te gaan.
Het is relatief onschuldig, maar hij merkt wel hoe vermoeiend en irritant het is en hoe sacherijnig hij ervan wordt. Het doet hem beseffen dat het niet plezierig is om regelmatig afgerekend te worden op de karakteristieken die op een groep worden geprojecteerd; niet op wat je
doet maar op wat je bent. Vanuit dat besef doet hij dan ook een oproep aan eenieder om de
naaste te accepteren. Accepteer je naasten als ze op jou lijken, maar vooral ook wanneer ze
anders zijn; of liever nog: heb je naaste lief als jezelf.
De volgende die de beurt krijgt voor het uitkiezen en voordragen van een stukje Grondwet is
wat hem betreft Cora Gerritsen.
De voorzitter dankt de heer Van Gooswilligen voor zijn voordracht. Hij meldt dat voor bespreking in eerste termijn van het coalitieakkoord een spreektijd van 10 minuten per fractie
wordt aangehouden, teneinde netjes op de afgesproken tijd van 21.30 uur te kunnen beginnen met het agendapunt benoeming wethouders.

Verslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018

| Inhoudsopgave

4 - 33

2.

RCA18.013 Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Omdat twee wethouders hier vandaag voor het laatst zijn, spreekt de voorzitter hen ten afscheid toe namens de raad en zichzelf.
“Michiel van Liere en Jocko Rensen vertrekken ieder om hun eigen redenen: Michiel omdat
het kan, en Jocko omdat het moet. Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken om wat jullie voor
Houten hebben betekend. Michiel heeft acht jaar van zijn leven gewijd aan het dienstbare
ambt van wethouder, en niet bepaald in een makkelijke periode of met een makkelijke opgave. Er lag een zeer forse bezuinigingsopgave, de crisis was acht jaar geleden op zijn hoogtepunt. En ook vier jaar geleden was die nog niet voorbij. Als wethouder Financiën heb je
dan geen eenvoudige taak. Tegelijk heb je een aantal complexe en bestuurlijk best netelige
dossiers onder je verantwoordelijkheid gehad. De windmolens was daarvan wel het grootste,
en ook wel met het hoogste hoofdpijngehalte, denk ik zo. Je bent daar steeds nuchter onder
gebleven en je hebt je niet gek laten maken, maar ook bij een aantal andere onderwerpen
heb je het flink voor je kiezen gehad: herontwikkelingslocaties waar de communicatie niet
helemaal jofel liep en waar je veel persoonlijke bestuurlijke inzet hebt gepleegd om dat weer
recht te trekken. Gelukkig ook een aantal onderwerpen waar eigenlijk vrijwel iedereen blij
was met de uitkomst: de Slinger, de voormalige Mozaïekschool, het uitnodigingskader Zonnevelden. Zo waren er naast lasten in jouw wethoudersperiode zeker ook veel lusten. Je
bleef meestal redelijk sereen. Dat heeft misschien ook wel met je levenservaring te maken.
Maar als er één onderwerp was waar je je echt druk om maakte en ook wel eens met zorgen
liep, dan was het wel de Jeugdzorg. Daar waar het kinderen raakt, hun gezondheid, hun geluk, hun welbevinden, hun levenssituatie, raakt het jou ook echt persoonlijk. Aan de blik in je
ogen kon ik dan zien dat er ook een echt persoonlijke betrokkenheid was, een motivatie om
het beste te geven wat je in je had om er alles aan te doen. Michiel, ik weet dat het lastig is
om nu los te laten. En ook al ben je al lange tijd zeker van de datum van stoppen, toch wil je
graag tot het laatst je volledige inzet geven; en dat siert je. Ik wil je veel plezier wensen en
veel succes. Kleinkinderen, motor en moestuin roepen je. En natuurlijk ook voor de afscheidnemende wethouders een verkeersbord. En wat denk je dat jij krijgt? Maak maar even
open en laat zien aan de raad.” (Het blijkt een parkeerbord te zijn). “De P van pensioen!”
“Beste Jocko. Voor jou was het geen wens om te vertrekken, integendeel: tot in je vezels
was je verbonden met je werk als wethouder in Houten. Je hebt werkelijk als geen ander geinvesteerd in persoonlijke relaties en in het vormgeven van de persoonlijke overheid. Je was
ook bijzonder in de manier waarop je het wethouderschap vorm gaf, om te beginnen al op je
eigen kamer, waar je al snel het bureau liet weghalen en een persoonlijke touch gaf aan de
inrichting: altijd koekjes, snoepjes, Marsjes, eigen kopjes, zelfs zelf koffie halen voor je bezoek bij de automaat, ook al vonden ze dat misschien helemaal niet zo lekker. Zodra er in
een van je portefeuilles iets speelde, zorgde jij voor een persoonlijke ontmoeting, op het gemeentehuis of op locatie. De medewerkers hebben echt wel wat moeten wennen aan jouw
aanpak; zoveel directe bemoeienis van een wethouder waren ze niet gewend. Toch gaf je
ook hen het respect en de waardering die ze verdienen. Je respecteerde hun professionaliteit, maar je daagde ze ook uit om verder te gaan, uit het systeem, naar de bedoeling. Maar
je ging verder: je had aandacht voor de mens achter de ambtenaar. Niet alleen af en toe in
een gesprekje – dat doen we allemaal wel eens, denk ik – maar gewoon door aardige dingen te doen. Op donderdag op de markt koek te kopen en dan uitdelen (..). Een bosje bloemen of cadeautje meenemen, soms zomaar, om je waardering te uiten; soms bij bijzondere
gelegenheden. Door je vlogs heb je landelijke bekendheid verworven, met een duidelijke filosofie. Het gaat niet om Jocko, maar om het onderwerp of de persoon in kwestie; Jocko zelf
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was nooit in beeld; alleen soms te horen als interviewstem. Je heb een consistente benadering gekozen en volgehouden in je werk als wethouder. Tegelijkertijd zie ik ook wel een ontwikkeling in die vier jaar: je bent een beetje rustiger geworden, hebt wat meer oog voor de
complexiteit van vraagstukken, iets meer afgewogen standpunten: je bent gegroeid, en er
daarmee niet slechter op geworden. Met behoud van de persoonlijke benadering en de benaderbare persoon heb je toch gewonnen aan bestuurlijke senioriteit en gezag. En dat is
knap, om dat te combineren. En dan moet je weg, terwijl je voor je gevoel nog zoveel hebt te
doen. Dat is hard, en soms moeilijk te verteren. Maar zo is politiek soms. En dan geldt het
aloude cliché: als er een deur dichtgaat, gaat er meestal ergens anders weer een deur open.
En deze was in Montfoort. Een prachtige kans om al die opgedane ervaring en vaardigheden
in te zetten in een bestuurlijk en maatschappelijk echt wel ingewikkelde setting – om het
maar een beetje zacht uit te drukken. Maar ook daar ga je veel leren en ook veel brengen. Ik
heb maar één advies: zorg dat de turbo uitgeschakeld blijft. Die heb je niet nodig. Sterker
nog: het ondergraaft de effectiviteit. Blijf rustig, ook onder een eventuele persoonlijke aanval.
Het vergroot je gezag in de raad. Jocko, ik heb Houten wel eens de next thing to Paradise
genoemd. Als je nou die turbo met rust kunt laten, kom jij weer een stukje dichter bij de volmaaktheid. Daarom voor jou ook een bord. Er is altijd wat te verbeteren. Kom maar eens kijken wat ik voor je heb.” (Dit blijkt het bord Werk In Uitvoering te zijn).
Michiel van Liere richt een laatste woord tot de raad. “Voorzitter, leden van de raad, geachte aanwezigen. Vandaag is mijn laatste werkdag als wethouder. Datzelfde geldt ook voor
mijn collega Jocko Rensen, die inmiddels overtrokken is maar toch nog aanwezig is. Hij is
begonnen op 1 juni als wethouder in Montfoort. Van harte gefeliciteerd nogmaals, Jocko. Ik
spreek ook namens jou vanavond, en ik houd het kort. Ik had namelijk de bedoeling om op
zijn minst 23 onderwerpen met u door te nemen maar er zijn andere zaken die nog veel belangrijker zijn vanavond en dat wil ik zeker niet verstoren. Ik wil beginnen met de raad dank
te zeggen voor de constructieve en plezierige wijze waarop we met elkaar hebben samengewerkt in de afgelopen periode. Houten kenmerkt zich al jarenlang door een stabiel bestuur; je ziet ook wel eens dat dat anders loopt. Een goede afloop van een bestuursperiode
is minder vanzelfsprekend geworden, de laatste tijd, gezien ook de ervaringen in de provincie. Wij – Jocko en ik - prijzen ons gelukkig dat wij onderdeel van dit stabiele bestuur hebben
mogen zijn. We hebben ons steentje daaraan bijgedragen. Toch nog twee voorbeelden uit
de vele zoals wij die persoonlijk hebben ervaren in de goede samenwerking met u als raad:
een recent voorbeeld en een uit de vorige bestuursperiode. Het eerste voorbeeld, dat nog
vers in het geheugen ligt, betreft de tijdelijke vergunning voor een grootschalig zonneveld.
Het dilemma voor mij was toen dat er een aanvraag lag, maar dat ik u als raad nog geen beleidskader had voorgelegd. Je kunt dan wachten tot dat beleidskader klaar is maar de kans
misschien verkeken is, of je kunt het proces opstarten om te kijken hoe ver je met elkaar
kunt komen. Ik heb het als heel bijzonder ervaren dat u als raad welwillend stond tegenover
dat initiatief, en het ook hebt ondersteund. Op die manier werd er eigenlijk heel snel een tijdelijke vergunning verleend voor 10 jaar. Daarmee is ook de weg vrijgekomen voor een van
de grootste zonnevelden in Nederland. Het tweede voorbeeld - en dat zal niet iedereen meer
zo heugen denk ik, maar ik zal uw geheugen even helpen opfrissen - gaat over de intrekking
van de welstandsnota. Dat was in 2011, en daar is toen een excessenregeling voor in de
plaats gekomen. Ik zie Anneke Dubbink knikken, jij bent een van de weinige raadsleden die
dat van dichtbij hebben meegemaakt. Na een intensief proces en een bezoek aan de gemeente Boekel werden we het eens over de meest vergaande variant, namelijk afschaffing
van de welstandsnota; 324 pagina’s tekst werden vervangen door een excessenregeling van
slechts 1 pagina. Het spreekwoord ‘een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij
vreest’ is hier van toepassing. Er werden geen woningen in Houten geverfd in pimpelpaars
met donderwolken. Daarvoor zijn Houtenaren te zuinig op hun eigen woonomgeving. Nee,
dat is voorbehouden aan een mooi provinciestadje in het westen van de provincie - maar
niet Montfoort, Jocko – waar binnen een streng welstandsregime deze paarse kleur wel deVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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gelijk in de praktijk is toegepast. Ik bedoel maar. Achteraf bezien, had ik niet verwacht dat wij
het eens zouden worden over deze voor Houten en Nederland vergaande keuze; we waren
daarmee na Boekel de tweede gemeente in Nederland. Ik ga afronden. Jocko en ik willen u
bedanken voor het vertrouwen dat wij hebben ontvangen, en voor de open en constructieve
stijl waarin onze samenwerking heeft vorm gekregen. Ook een woord van dank van mij aan
het college, de collega’s: aan Wouter, aan Herman, aan Kees en aan Jocko. We hebben jarenlang samengewerkt en hebben met elkaar veel bereikt. Ook gaat onze dank uit naar de
directie en daarmee ook de vertegenwoordiging van het ambtenarenapparaat: ook Henny en
Aletta, zeer bedankt voor de professionele wijze waarop jullie ons altijd hebben ondersteund.
Vandaag scheiden onze wegen zich. Jocko is gestart als wethouder in Montfoort, en ik ben
inmiddels lid geworden van The Time is Now Foundation, een landelijke denktank om de
energietransitie te helpen versnellen met behulp van permanente dialoogtafels. Het ga u allen goed. Dank u wel.”
De voorzitter zegt de heer Van Liere namens de raad hartelijk dank voor deze reactie.
DEBATRAAD
3.

2018-038 Coalitieakkoord 2018-2022
Op voorstel van de voorzitter komen de nieuwe coalitiegenoten als eerste aan het woord
om hun bijdrage aan het akkoord toe te lichten. Zij kunnen ook meteen bevraagd worden.
Daarna komen de overige fracties aan het woord op volgorde van grootte.
De heer Pelleboer (CDA) vindt het, met dank aan al diegenen die op het CDA gestemd
hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen, een grote eer om als eerste het woord te mogen
voeren in plaats van als vierde, zoals in de vorige collegeperiode. Ook hij begint zijn bijdrage
graag met een paar woorden van dank. Dank aan hen die het CDA de afgelopen tijd hebben
geholpen bij het proces van coalitievorming, allereerst Hans Martijn Ostendorp die als informateur en formateur een grote verbindende rol heeft gespeeld. Hij denkt daarmee namens
alle leden van de raad te spreken. Met zijn luisterend oor, open blik en zo nodig advies heeft
Hans Martijn echt zijn stempel gedrukt op het proces. Hij dankt hem daarvoor. Ook bijzonder
hartelijk wil hij Ines Derks en Rob Hazenbos bedanken voor hun tomeloze inzet, dag na dag,
week na week. Het akkoord heeft daardoor zeker aan kwaliteit gewonnen. Dank tenslotte
ook aan alle andere collega’s en ambtenaren die hebben meegewerkt aan het welslagen
van dit proces. Het CDA is trots op het voorliggende akkoord. Een akkoord waarin centraal
staat dat men samen bouwt aan een nog mooier Houten, waarin het goed toeven is en blijft
voor zowel huidige als nieuwe inwoners en ook voor toekomstige generaties. De afgelopen
tijd was inspannend en tegelijkertijd ook boeiend. CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie
hebben over veel onderwerpen kritisch met elkaar gesproken en over en weer concessies
gedaan, om uiteindelijk te komen tot de afspraken op hoofdlijnen die in dit akkoord zijn vastgelegd. En juist de totstandkoming van dit akkoord heeft ervoor gezorgd dat deze vier partijen ook dichter bij elkaar kwamen, en heeft het vertrouwen in de stabiliteit en in de coalitie
verdiept. Ook op lastige punten lukte het om tot elkaar te komen, met elkaar, en ook met begrip voor elkaars belangen. En dat is ook de manier waarop men de komende jaren als gemeente wil omgaan met de inwoners, met ondernemers en maatschappelijke organisaties:
met elkaar, en met begrip voor elkaars belangen; want zó vinden deze partijen dat het moet.
Dat gaat de coalitie op de volgende manier doen: de kracht van de samenleving benutten.
Het CDA is dè partij van de samenleving en van gespreide verantwoordelijkheid; dat is een
van de uitgangspunten van het CDA. De gemeente is niet de partij die alles maar moet regelen; uiteindelijk is men dat allen tezamen. En om die kracht in de samenleving te benutten
wordt de samenlevingsagenda de kern van het handelen van deze coalitie. De coalitie wil op
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weg naar een nieuw evenwicht tussen expertise uit het gemeentehuis en expertise uit de
samenleving. Veel kennis, ervaring en betrokkenheid zijn in de Houtense samenleving te
vinden. En waar inwoners denken dat het beter kan of anders kan, daagt de coalitie hen uit
om daar vorm en inhoud aan te geven: the right to challenge. Wat het CDA betreft is dat niet
alleen op sociaal gebied - zoals het nu verwoord staat - maar op alle denkbare terreinen:
kom maar op als het beter kan! The floor is yours! Participatie draait wat het CDA betreft om
vertrouwen en om contact. Het CDA vindt het belangrijk dat men als gemeente op zoek gaat
naar meningen en ideeën om die te betrekken bij de gemeentelijke plannen en besluitvorming. Het meerderheidsstandpunt wordt verrijkt met de wijsheid van de minderheid. Ieders
stem is belangrijk. Rentmeesterschap, een echt CDA-begrip, wordt een uitgangspunt, het zit
het CDA in zijn vezels en het betekent: verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor de
aarde, hier en nu voor onszelf en voor toekomstige generaties na de onze. Het CDA betrekt
die verantwoordelijkheid vooral op zichzelf. Dat betekent dat het CDA oplossingen niet ver
weg zoekt in bijv. Russisch aardgas of windmolens op zee, maar dichtbij. Dat brengt evenwel de verplichting met zich mee dat de processen om te komen tot goede oplossingen
dichtbij, zorgvuldig en met een open vizier doorlopen dienen te worden. Men zal begrijpen
dat hij dan doelt op het beoogde tweede windmolenpark. Wat het CDA betreft is die race
nog niet gelopen. Maar met een goed participatieproces heeft het CDA het vertrouwen ook
hier met elkaar uit te kunnen komen. Rentmeesterschap gaat niet alleen over klimaat en
energie, maar ook over het omarmen van het mooie buitengebied van Houten. Het CDA
vindt het belangrijk dat het buitengebied aantrekkelijk, bereikbaar en mooi groen blijft. Het
CDA snapt als geen ander de verschillende belangen tussen agrarische ondernemers en
bewoners, en weegt deze altijd in samenspraak af. Het CDA nodigt ondernemers in het buitengebied en vanzelfsprekend ook op andere plekken in Houten uit om met initiatieven te
komen. Een initiatievenmakelaar gaat zorgen dat mensen met een plan hun weg gaan vinden en initiatieven makkelijker tot uitvoering gaan komen. Maar over ondernemen gesproken: dat doet Houten al heel goed. De gemeente werd deze week zelfs uitgeroepen tot beste gemeente van Nederland wat betreft het te woord staan van ondernemers. Met de economische agenda zorgt de coalitie dat Houten aan de top blijft staan en maakt zij plannen
om Houten aantrekkelijk te houden voor ondernemers. Wat betreft solidariteit: in Houten is
men solidair met elkaar. De coalitie helpt hen die door welke omstandigheden dan ook hulp
nodig hebben. In het sociaal domein werkt de coalitie persoonsgericht en integraal. Dat lijken moeilijke woorden, maar volgens het CDA zit dat heel simpel: geen gedoe; gewoon helpen. Budgetten worden ontschot, er is geld beschikbaar voor initiatieven, wat er speelt in de
wijken is bekend, en daarom ook gaat de coalitie wijk- en gebiedsgericht werken. De gemeente komt dichterbij, is meer zichtbaar en meer aanspreekbaar. Hij heeft nog enkele opmerkingen over wonen. De coalitie zet in op een forse ambitie om meer woningen te realiseren. De prognose is dat de lopende opgave van 1800 woningen de komende jaren ook gerealiseerd gaat worden. Daarmee zal een groot deel van het gat tussen vraag en aanbod,
tussen woningen en wachtlijst verkleind worden. En voor de grotere aantallen gaat de coalitie eerst aan de slag met een stedenbouwkundige visie. In de tussentijd houdt de coalitie wel
volle vaart in het realiseren van kleinere projecten en het omzetten van leegstaande ruimtes.
Zo blijft Houten bereikbaar voor de jongeren, startende gezinnen en ouderen. Dit alles geeft
het CDA vertrouwen om met elkaar te groeien naar een nog mooier Houten, duurzaam ondernemend en dichtbij. Maar dat doet het CDA niet alleen: dat doet het CDA juist samen.
Het CDA is er klaar voor. Ook in de komende periode kan men op het CDA rekenen.
De heer Van den Berg (SGP) dankt de heer Pelleboer voor zijn uiteenzetting. Er ligt een
best interessante tijd achter de rug waarin de coalitie van toen heeft geprobeerd om ideeën
die in de samenleving leven over te nemen, te betrekken in het coalitieakkoord. Hij vond dat
op zichzelf mooi, maar vraagt zich af of het CDA de komende jaren ook op diezelfde wijze
naar ideeën vanuit de oppositie blijft kijken. De heer Pelleboer (CDA) verzekert dat dat het
geval zal zijn. Het idee van een samenlevingsagenda is dat je een samenleving samen met
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elkaar maakt. Zo is het de afgelopen tijd natuurlijk ook ingestoken. Een samenlevingsagenda maak je met een coalitie, de inwoners, de raad; met elkaar samen. Er loopt nu een traject
waarbij wethouders met verschillende belanghebbenden om tafel gaan zitten en gaan spreken en hun input meenemen. Dat proces blijft de komende jaren natuurlijk gewoon doorgaan, ook met de raad, dus juist ook met de oppositie. De coalitie wil het samen met iedereen doen. De heer Van den Berg (SGP) vindt dit vertrouwenwekkend. Hij heeft gezien dat
er allerlei opmerkingen op het akkoord zijn gemaakt. Die zijn van allerlei kleurtjes voorzien
om aan te geven tot welke categorie ze behoren: ‘hebben we al overgenomen’, ‘gaan we
nog overnemen’, ‘gaan we nog uitwerken’. Er stond eigenlijk nergens bij ‘gaan we niet overnemen’. Hij verwacht dan ook dat de coalitie tegenover voorstellen uit de oppositie ook diezelfde houding zal aannemen en ziet er dan ook naar uit om op veel punten nog nader tot
elkaar te komen en samen te werken. De heer Pelleboer (CDA) bevestigt dat het idee is om
de samenlevingsagenda met de raad en de inwoners samen verder te gaan oppakken.
De heer Van Gooswilligen (D66) vindt het bemoedigend klinken dat de coalitie substantieel
meer woningen wil realiseren, vooral fors meer sociale woningen, maar de uitleg van de
heer Pelleboer dat het om 1800 woningen gaat klinkt niet als fors meer woningen en ook niet
als fors meer sociale woningen, dan er al gepland zijn. De heer Pelleboer (CDA) heeft gezegd dat de coalitie met die 1800 woningen daadwerkelijk wel een groot stuk van het gat
gaat dichten. Maar hij is het helemaal met de heer Van Gooswilligen eens dat de ambitie
fors groter is, en zo staat het ook in het coalitieakkoord. De coalitie heeft de ambities van de
afgelopen jaren, maar zet in op een hogere ambitie als het gaat om extra woningen, en ook
sociale woningen. De heer Van Gooswilligen (D66) had het dan wat correcter gevonden
om voor het gehoor niet te suggereren dat die 1800 een mooie prestatie is, want dat was al
het bestaande plan; maar dat de nieuwe plannen nog gaan komen.
De heer Zandbergen jr. (ITH) begrijpt dat er lastige kwesties voorbij zijn gekomen maar dat
de partijen toch tot elkaar zijn gekomen. Hij vraagt of de heer Pelleboer wat voorbeelden kan
geven van die lastige kwesties en hoe men vervolgens tot elkaar is gekomen. De heer Pelleboer (CDA) neemt aan dat men zich kan voorstellen dat partijen verschillen in ambities inzake onder meer duurzaamheid en financiën. Er zijn heel veel zaken waarover je het met elkaar eens of oneens kunt zijn, maar wat de afgelopen tijd juist gekenmerkt heeft is dat de
partijen daarover met elkaar echt in gesprek zijn gegaan op een open manier. Het is uiteindelijk ook een kwestie van geven en nemen. Daar is dit mooie akkoord uit ontstaan.
De heer Corporaal (GL) is als fractievoorzitter blij en verwachtingsvol; of liever als aanstaande fractievoorzitter, want Hilde de Groot heeft het natuurlijk fantastisch gedaan en de
fractie verwacht ook dat zij het als wethouder heel goed gaat doen. Hij is blij omdat GroenLinks in Houten en veel andere gemeenten kan gaan besturen en blij en verwachtingsvol
omdat er in het coalitieakkoord veel nieuwe voornemens worden benoemd die GroenLinks
belangrijk vindt. Zo zijn er meer redenen om tevreden te zijn. GroenLinks wilde graag gaan
besturen, maar wilde ook vernieuwing. Daarom heeft GroenLinks zich sterk gemaakt voor
een nieuwe aanpak. Het coalitieakkoord is op een moderne manier tot stand gekomen. De
fractie waardeert het dat de andere coalitiepartijen zeer constructief hebben meegewerkt
aan deze nieuwe opzet. GroenLinks realiseert zich dat met deze nieuwe werkwijze veel gevraagd is van de ambtelijke organisatie en ook van de formateur. De fractie spreekt graag
haar dank uit voor de flexibiliteit en denkkracht van iedereen die aan de totstandkoming van
het coalitieakkoord heeft bijgedragen. Ook de huidige oppositiepartijen verdienen waardering. Zij werden verrast met een ongewone aanpak. Een speciaal woord van dank gaat uit
naar enkele leden van die oppositiepartijen. Aan Wouter van de Berg van de SGP, die erg
teleurgesteld was dat de SGP niet voor vervolggesprekken was uitgenodigd, maar toch zijn
inbreng gaf en bijna de titel van het coalitieakkoord had bedacht. GroenLinks hoopt dat de
SGP blijft meedenken en meedoen de komende periode. Marcel van Gooswilligen stelde
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zich na een groot verlies voor D66 uiterst sportief op door mee te denken en proactief contact met GroenLinks op te nemen als voor D66 iets niet helemaal duidelijk was. Helaas waren in de afgelopen periode sommige dingen gewoon niet duidelijk, omdat het nieuw was.
De fractie dankt ook de PvdA-raadsleden die ondanks teleurstelling vanwege het verlies van
een uitstekend wethouder en woede over het onvoldoende betrekken van de PvdA-fractie
tijdens de formatiebesprekingen, toch meedachten over maatschappelijke vernieuwing. Tenslotte spreekt de fractie graag haar waardering uit voor de heer Frank van der Meij die namens ITH het gezicht was tijdens de georganiseerde bijeenkomsten. GroenLinks was blij dat
ITH toch aangehaakt bleef, ondanks hun woede en teleurstelling. Inhoudelijk is GroenLinks
erg tevreden met het voorliggende coalitieakkoord. Daarvoor heeft de fractie de volgende
vier redenen: 1. Het coalitieakkoord straalt urgentie uit. Het besef is groot dat de manier
waarop men omgaat met de planeet en de klimaatverandering moet veranderen. Dit coalitieakkoord maakt duurzame keuzes: een klimaatplan, een tweede windpark dat genoeg
stroom kan gaan leveren voor alle Houtense huishoudens, verduurzaming van huizen, bevordering van biodiversiteit met beter bermbeheer en extra aandacht voor weidevogelbescherming. Ondersteuning van ondernemers om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. 2. De fractie is ook blij met de andere oriëntatie op regels
voor mensen die uitkeringen krijgen en hulp nodig hebben. De gemeente gaat voortaan
meer uit van talenten en een ondersteunende aanpak voor werkzoekenden, helpt asielzoekers sneller een bestaan op te bouwen en zal wie een armoedeval doormaakt, eerder ondersteunen. Jeugdhulp wil de fractie verbeteren en doorzetten voor jongvolwassenen. Zo
maak je een inclusieve samenleving, waarin iedereen gezien wordt en mee kan doen. 3.
Tenslotte is de fractie blij met de aandacht voor participatie. Eerlijk is eerlijk. Er wordt heel
veel werk verzet door maatschappelijke organisaties, zonder dat politici zich ermee bemoeien. Maar deze maatschappelijke organisaties hebben soms wel hulp nodig en er zit soms
een kloof tussen wat zij doen en wat de politiek biedt. De inwoners van de gemeente Houten
gaan de komende jaren eerder, vaker en op andere wijze te maken krijgen met de politiek.
De politiek komt vaker ondersteuning en hulp vragen en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om initiatieven beter te kunnen faciliteren. Zo wordt wat men doet in Houten de komende jaren meer dan in het verleden in co-creatie tot stand gebracht. GroenLinks is sterk
gegroeid. Dat kan tijdelijk zijn. Het is GroenLinks nog niet gelukt om de absolute meerderheid te behalen. Als dat wel gelukt was, had het coalitieakkoord er nog iets anders uitgezien.
Dan had de fractie € 1 mln. gestopt in een energiefonds, in plaats van in een éénmalige teruggave aan burgers. Dan had de fractie nu al meer geld vrijgemaakt voor cultuur. Veel culturele organisaties en de bibliotheek hebben behoorlijk moeten inleveren. Voor de bibliotheek wordt dat gedeeltelijk goedgemaakt. Maar voor een gemeente gesitueerd op de Limes, in het hart van een Hollandse waterlinie met archeologische bodemschatten mag cultuureducatie en -beleving rijker worden bedeeld dan de coalitie tot nu toe laat zien. Bij een
absolute meerderheid had de fractie ook ruimere tegemoetkomingen gegeven aan sociale
minima. Het is nu zo dat voor verschillende regelingen verschillende inkomstencategorieën
in aanmerking komen. Soms voor 100%, soms voor 110% en soms voor 120% van het bijstandsniveau. Wat GroenLinks betreft zijn al die regelingen toegankelijk tot 130% van het
bijstandsniveau, omdat alleen zo minima die net boven de bijstandsnorm leven echt worden
geholpen. Houten gaat flink bouwen. Wat GroenLinks betreft was nu al opgenomen dat voor
elke 1000 woningen er 300 sociale huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. GroenLinks hecht er veel waarde aan dat in het collegeprogramma en de woonvisie komt te staan
dat voor minimaal 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Hij rondt nu af. Zoals gezegd staat hier een fractievoorzitter in blijde verwachting. Zwanger zo men wil. GroenLinks
rekent erop dat er mooie dingen gaan gebeuren in Houten. GroenLinks streeft naar een
groen en sociaal Houten. Een coalitieakkoord is prachtig, maar een gedragen samenlevingsagenda is nog beter. De tijd dringt. De gebruikelijke levensstijl heeft ertoe geleid dat
men nu met elkaar een duurzame verandering moet bewerkstelligen. De intentie is bij velen
voelbaar. Over vier jaar wil de fractie omkijken en kunnen zeggen: we hebben het klimaat in
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Houten samen verder verbeterd: schoner, meer energieneutraal, socialer en met respect
voor toekomstige generaties en de planeet. Dat is de agenda van GroenLinks voor de Houtense samenleving.
Mevrouw Dubbink (PvdA) kreeg de indruk uit het betoog van de heer Corporaal dat regelingen nu reeds toegankelijk zullen zijn tot 130% van het bijstandsniveau. Ze vraagt of de coalitiepartijen daarover een akkoord hebben bereikt. Daar zou ze heel blij van worden. De heer
Corporaal (GL) benadrukt dat hij heeft gezegd dat dit het geval zou zijn als GroenLinks een
absolute meerderheid zou hebben. Het is de fractie niet gelukt om daar een afspraak over te
maken met de coalitiegenoten. Mevrouw Dubbink (PvdA) is dan benieuwd of GroenLinks
erin mee zou gaan als de PvdA een voorstel met die strekking zou doen. De heer Corporaal
(GL) antwoordt dat hierover natuurlijk een afspraak is gemaakt. Die is dat de coalitie gaat
kijken hoe zij dit nog beter kan laten aansluiten. Daar hebben de coalitiegenoten mee ingestemd. Dus als de PvdA nu een voorstel indient om het percentage te verhogen, zal GroenLinks dat op dit moment niet steunen. Mevrouw Dubbink (PvdA) neemt aan dat GroenLinks
hier niettemin in mee zal gaan als er heel goed naar gekeken is. De heer Corporaal (GL)
antwoordt dat het natuurlijk wel zo is dat als de coalitie met een plan komt dat GroenLinks
niet bevalt, de fractie zich wel zal beraden op haar standpunt om dat toch niet te steunen, of
toch met dat fantastische voorstel van de PvdA mee te gaan. Dit is wel een duale coalitie.
Mevrouw Dubbink (PvdA) heeft van dit antwoord notitie van genomen.
De heer Van den Berg (SGP) meent dat de naam van GroenLinks al staat onder een voorstel dat er nog ligt, maar dat moet dan maar eens nader bekeken worden. Het doet hem
goed om de heer Corporaal in de rol van fractievoorzitter terug te zien. De titel van het coalitieakkoord vindt hij zo-zo, maar vooruit. Hij heeft een vraag over het volgende. De beoogd
wethouder van GroenLinks heeft het buitengebied binnengesleept voor haar portefeuille. Nu
heeft hij de afgelopen tijd een aantal agrariërs gesproken die zich toch wel zorgen maken
over het feit dat ze te maken krijgen met een wethouder van GroenLinks-huize. Zij vragen
zich af of dat hun bestaan en positie als agrariër niet extra zal bemoeilijken. Hij is benieuwd
wat de heer Corporaal zegt tegen die mensen. De heer Corporaal (GL) antwoordt dat
GroenLinks tegen die agrariërs zegt dat ze zich geen enkele zorg hoeven te maken. De fractie c.q. coalitie gaat agrariërs helpen om een transformatie mogelijk te maken naar duurzamer beheer. Daar gaat zij op inzetten. Maar dat is wel op vrijwillige basis. Ondernemers die
niet kiezen voor verduurzaming en ander beheer, mogen gewoon hun bedrijfsvoering doen
op de manier zoals ze dat nu ook doen. De heer Van den Berg (SGP) hoort echter toch terug in het antwoord van de heer Corporaal dat GroenLinks c.q. de coalitie er voor de agrariers is omdat zij hen gaat helpen om die en die verandering te maken. Dat is precies waar
het hem om gaat. Je hoeft niet vanuit de overheid te vertellen hoe deze mensen hun bedrijf
moeten runnen. Zijn pleidooi is: ga nu gewoon staan voor die agrarische sector zonder altijd
maar weer met dat vingertje te wijzen. Dat is waar mensen zich zorgen over maken. Hij
hoopt dat de gemeente daar echt voor gaat staan. De heer Corporaal (GL) bestrijdt dat hij
met het vingertje gaat zwaaien. Maar de coalitie heeft wel gezegd: in het buitengebied van
Houten, bijv. op het Eiland van Schalkwijk, liggen kansen om recreatie en natuurontwikkeling
hand-in-hand te laten gaan. Daar hoort ook bij dat je gaat kijken of je dat kunt versterken
bijv. door de natuur op te plussen met hulp van agrariërs.
De heer Zandbergen jr. (ITH) begrijpt dat GroenLinks de duurzaamheidsagenda een goede
impuls wil geven. Zo kent hij GroenLinks ook, o.a. van toen ITH ook nog aangeschoven zat
bij de formatietafel. Nu leest hij in het coalitieakkoord een passage dat er een tweede windmolenpark wordt voorgesteld waarbij “aantoonbaar draagvlak hiervoor onder direct omwonenden erg belangrijk is”. Deze tekst is letterlijk door ITH in de onderhandelingen ingebracht
maar werd toen door GroenLinks als niet genoeg vergaand beschouwd. Tot zijn verbazing
duikt echter juist die tekst, waar ITH mee was gekomen, op in het coalitieakkoord. Hij vraagt
Verslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018

| Inhoudsopgave

11 - 33

hoe de heer Corporaal dat verklaart. De heer Corporaal (GL) antwoordt dat GroenLinks
ontzettend tevreden is over de inbreng van de heer Zandbergen jr. in de formatie. De heer
Zandbergen jr. heeft echt op een charmante manier de blaren op zijn tong gepraat om mee
te kunnen gaan doen, en is daarbij heel constructief geweest. Alleen zat er wel spanning
tussen wat de heer Zandbergen jr. zei en wat er in het programma van ITH staat, en men
heeft de heer Zandbergen jr. in deze openbare raadszaal ook horen verklaren dat als er verder gegaan wordt met een duurzame transitie, er toch extra compensatiemaatregelen gekoppeld moesten worden aan het huidige windmolenpark. Dat was voor GroenLinks reden
om op zoek te gaan naar partners die makkelijker, c.q. eerder, meebewegen. De heer
Zandbergen jr. (ITH) vindt dit niet het volledige verhaal, want tijdens de formatie zette
GroenLinks erop in dat in het vigerende windmolenpark niet optimaal gedraaid zou worden,
maar maximaal. Maatwerkvoorschriften moesten coûte que coûte van tafel. Het tweede
windmolenpark moest er coûte que coûte komen. Dat waren andere duurzaamheidsambities
dan hij hier terugleest. Het is nu niet meer ‘maximaal’ draaien, maar ‘optimaal’ draaien. Dat
is voor interpretatie vatbaar. ITH constateert dat de tekst die het geworden is, vier stappen
achteruit is vergeleken bij de tekst waarover toen onderhandeld werd. Daarom herhaalt hij
zijn vraag wat er sindsdien is gebeurt, hoe de heer Corporaal dit verklaart. De heer Corporaal (GL) zat in het onderhandelingsteam maar voerde zelf niet de onderhandelingen. Hij
had met Willy en Hilde niets afgesproken over extra maatregelen bij het huidige windpark.
Hij laat het graag over aan Hilde om daar iets over te zeggen, hij weet zelf niet hoe dit zit en
is verbaasd dat dit ter sprake gekomen zou zijn. Mevrouw De Groot (GL) kan hier niet zo
goed op ingaan omdat het om vertrouwelijke gesprekken ging, en je dan al snel in een welles-nietes spelletje belandt, maar ze kan verzekeren dat de eisen waar de heer Zandbergen
jr. aan refereert, niet door GroenLinks zijn ingebracht. De heer Zandbergen jr. (ITH) is het
met mevrouw De Groot eens dat het niet zinvol is om in een welles-nietes spelletje te belanden. Maar hij wil er wel op wijzen dat er van die gesprekken verslaglegging is en roept op
om voorzichtig te zijn inzake wat hierover gezegd wordt. De heer Corporaal (GL) zou die
verslaglegging, zo die er is, ook wel graag willen zien. Hij is dan heel erg benieuwd wat
daarover is opgeschreven. Als ITH daar op staat, gaat hij daarin mee, hij is voor transparantie op dit punt en is echt verbaasd. Wellicht kunnen anderen ook reageren of ter sprake zou
zijn gekomen dat GroenLinks aanvullende eisen aan het huidige windmolenpark zou hebben
gesteld. Wat hem betreft is dat gewoon niet het geval geweest, maar als ITH dat via inzage
in het verslag openbaar wil zien worden, gaat hij daar graag in mee. De voorzitter stelt voor
om dit onderwerp nu verder niet uit te discussiëren, het kleine groepje mensen dat hier meer
van weet c.q. wil weten kan dit wellicht onderling met elkaar afstemmen buiten de raadzaal.
De heer Stiekema (VVD) heeft het fractievoorzitterschap van de VVD met zeer veel plezier
vervuld en is van plan dat minimaal nog 4 jaar te blijven doen. De afgelopen periode sinds
de verkiezingen was intensief maar gaf ook veel energie. Eenmaal aan de onderhandelingstafel werd lang en veel gesproken over de ambities die de verschillende partijen willen verwezenlijken. Zoals al een paar keer bleek, vanavond, was dat best spannend. Door vooral te
kijken naar elkaars belangen (welk doelen wil je met elkaar bereiken en waarom) in plaats
van te benadrukken wat je als fractie zelf wil, werd over alle onderwerpen een akkoord bereikt. Vervolgens ging men met een heleboel mensen uit de samenleving tegelijk praten. Dat
vond hij persoonlijk best spannend, want wat nu, wanneer daarbij tips en aanscherpingen
naar voren waren gekomen waar niet aan gedacht was en die het bereikte akkoord net even
een andere kant op hadden doen kantelen dan de VVD wilde? Bovendien was het een zonnige dag, zo’n 270, en kon je vrezen dat de geplande 3 uur om met elkaar te praten een risico in zich herbergde om wat er bereikt was, weer op losse schroeven te zetten en zaken ingewikkeld te maken. Maar ingewikkeld werd het niet. De dag vloog voorbij. Er werd inderdaad 3 uur lang met elkaar gepraat, maar dat was eigenlijk gewoon nog te kort. Het aantal
bruikbare adviezen waar de mensen mee kwamen, was ontzettend groot. Het akkoord is er
ook beter door geworden. Het is een mooi begin van de samenlevingsagenda die de coalitie
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de komende jaren wil gaan opstellen en uitbouwen. De VVD wil daarom ook – in die volgorde - alle inwoners (waaronder ook raads- en commissieleden) die een bijdrage hebben geleverd aan het aanscherpen van het akkoord enorm bedanken. Daarnaast is ook een woord
van dank op zijn plaats aan Hans Martijn Ostendorp en de ambtelijke ondersteuning die
zorgden voor goede leesbare teksten, voor aanvulling op financiële inzichten die hielpen om
de juiste keuzes te maken. Op die manier konden ook de bijeenkomsten met inwoners en
raadsleden gehouden worden. Het was een intensieve periode, maar gaf aan de andere
kant nog meer energie dan het kostte. In dit coalitieakkoord zijn veel belangrijke punten uit
het verkiezingsprogramma van de VVD verwerkt. Hij zal niet de als-dat exercitie herhalen
wat er zou gebeuren als de VVD de grootste was geworden of zelfs de absolute meerderheid had behaald, maar de VVD is ook al ontzettend blij met wat zij nu al heeft bereikt. Hij
somt op: *) Meer betaalbare woningen, een nettere leefomgeving en het verbeteren van de
bereikbaarheid en veiligheid. Het behoud en versterken van het mooie Houten wordt hiermee behaald. *) De coalitie gaat de lokale lasten laten dalen. *) Ook ontzettend belangrijk is
het aanbestedingsbeleid. Dat wil de VVD graag verbeteren zodat Houtense bedrijven en
producten altijd een reële kans krijgen om mee te dingen naar een opdracht. *) Er komt
meer ruimte voor eigen initiatief, het evenementenbeleid wordt vereenvoudigd. *) Er komt
een onderzoek naar het vrijgeven van de openings- en sluitingstijden van de horeca..*) In
een van de milieubeleidsplannen van de afgelopen jaren heeft de VVD nog een motie teruggevonden die zij samen met GroenLinks en de ChristenUnie heeft ingediend waarin bepleit
werd de duurzaamheidsplannen concreter te maken. Die kans wordt met dit coalitieakkoord
waargenomen. Er zal meer in het teken worden gezet van energiebesparing en ondernemen. Daarnaast zal de gemeente particuliere initiatieven helpen als dat nodig is met expertise of ruimte. Voor een tweede windpark – dit was voor de VVD ook ontzettend belangrijk moet voldoende aantoonbaar draagvlak zijn. *) Ook is de fractie enthousiast over het voornemen om de Houtense ondernemers meer te gaan betrekken bij de Houtense Werktafel
zodat meer mensen aan werk kunnen worden geholpen. *) Voor Zorg en hulp voor degene
die dat nodig heeft komt er een betere afstemming tussen zorgaanbieders en vrijwilligers en
meer oog voor preventie. De VVD ziet, kortom, in het coalitieakkoord plannen en ambities
die tegemoetkomen aan de uitdagingen van de komende jaren en daarna. De VVD ziet ook
dat de oplossingsrichtingen in lijn liggen met haar vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle
mensen. De fractie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat met dit akkoord het mooie Houten
niet alleen behouden, maar ook verder versterkt kan worden.
De heer Van den Berg (SGP) dankt de heer Stiekema voor zijn bijdrage. Hij wil precies weten hoe de VVD staat inzake het zojuist aangeroerde thema ‘tweede windpark’. De coalitie
kiest voor een tweede windmolenpark in de gemeente Houten. De VVD was daar in haar
verkiezingsprogramma tegen. Ook al zal de heer Stiekema nu vermoedelijk iets gaan zeggen over draagvlak, toch stelt de VVD heel strak dat zij tegen een nieuw windmolenpark in
deze gemeente is. Hij vraagt zich af wat de principes van de heer Stiekema op dit punt
waard zijn. De heer Stiekema (VVD) antwoordt dat principes de VVD ontzettend veel waard
zijn. Hij beaamt dat de VVD in haar verkiezingsprogramma heeft gezegd tegen een nieuw
windmolenpark in Houten te zijn. Maar hij kan de heer Van den Berg en verder ook iedereen
in Houten recht in de ogen kijken inzake de nu gemaakte keuze. De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma namelijk ook gezegd dat er zonder draagvlak geen tweede windmolenpark kan komen. Het gaat dus inderdaad om draagvlak. De heer Van den Berg (SGP) vond
de heer Stiekema hierover in verkiezingstijd stelliger dan nadien. Toen was de VVD gewoon
tegen een nieuw windmolenpark in de gemeente Houten, zonder clausules. Daar kan de
VVD dan nu toch ook gewoon duidelijk over zijn? De heer Stiekema (VVD) verduidelijkt verder hoe het zit met de draagvlakvereiste. Er is enige aanleiding om te veronderstellen dat er
draagvlak voor een tweede windmolenpark in Houten zal zijn, maar het is aan de betrokken
ondernemer om dat draagvlak te organiseren. Komt dat draagvlak er, dan is het wat de VVD
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betreft akkoord. Komt dat draagvlak er niet, dan gaat de VVD niet akkoord met een tweede
windmolenpark in Houten. De voorzitter merkt op dat de heer Van den Berg al wist dat het
over draagvlak zou gaan en zijn vraag daarom eigenlijk ook niet had hoeven stellen. De heer
Zandbergen jr. (ITH) vraagt of hij mag concluderen dat als er geen draagvlak voor is, er wat
de VVD betreft dus ook geen tweede windmolenpark komt. De heer Stiekema (VVD) antwoordt dat de vier partijen in het coalitieakkoord hebben opgenomen dat er voor een tweede
windmolenpark voldoende aantoonbaar draagvlak moet zijn onder direct omwonenden. De
heer Van Gooswilligen (D66) leest in het akkoord dat aantoonbaar draagvlak onder direct
omwonenden hierbij voor de coalitie ‘erg belangrijk’ is. Het maakt nogal wat uit wat dat
draagvlak dan is en wat de gemeente daarmee doet. Er is maximaal ruimte gelaten om de
definitie van draagvlak nog eens te benoemen èn te bepalen wat daar dan van gevonden
wordt. Dat is iets genuanceerder dan wat hij net hoorde. D66 vindt het ontzettend belangrijk
wat hierover in het akkoord staat en wat er kan gaan gebeuren. De heer Stiekema (VVD)
heeft geen behoefte hier nog iets aan toe te voegen, volgens hem is nu drie keer voorgelezen wat er in het akkoord staat en klopt dat ook. Mevrouw Dubbink (PvdA) is het spoor wat
bijster wat het standpunt van de VVD in dezen is. De VVD heeft hierover iets gevonden in
het coalitieberaad, zoveel is duidelijk, maar als er nu geen draagvlak voor is, komt er dan inderdaad geen tweede windmolenpark? – zo wil zij ook graag weten. De heer Stiekema
(VVD) gaat niet akkoord met een tweede windmolenpark als er geen draagvlak voor is. Dat
draagvlak is voor de VVD erg belangrijk. De heer Corporaal (GL) wil, als het gaat om de
stelligheid waarmee er geen tweede windmolenpark komt als er geen draagvlak voor is, opmerken dat de provincie de betreffende locatie al heeft aangewezen in de structuurvisie. Op
een hele hoop plaatsen in Nederland wordt toch een inpassingsplan geregeld. Dus ook al
zou de gemeenteraad van Houten daar mettertijd geen vergunning voor afgeven, dan is het
toch wel degelijk mogelijk dat er in Houten gewoon een tweede windmolenpark komt. Hij
zegt dit ook in reactie op de heer Zandbergen jr. die van deze stelligheid lijkt uit te gaan:
men moet wel oppassen om in dezen geen verkeerde verwachtingen te wekken. De voorzitter dankt de heer Corporaal voor deze toelichting op het planologisch proces, maar moet
wel opmerken dat het hier natuurlijk over de standpunten van de politieke partijen in deze
raad gaat. Daar vroeg de heer Zandbergen jr. naar, en daar is antwoord op gegeven.
De heer Speksnijder (CU) neemt aan dat het geen verrassing zal zijn dat de ChristenUnie
blij is met het coalitieakkoord dat voorligt. Dat geldt zowel voor de inhoud van dit akkoord als
voor het proces waarin het tot stand is gekomen. Overigens kan hij zich – zo merkt hij ironisch op - in tegenstelling tot de vorige sprekers niet herinneren dat de ChristenUnie enige
concessie heeft gedaan. Er ligt een intensieve periode van onderhandelen achter de rug om
te komen tot gezamenlijke doelstellingen voor de komende periode van 4 jaar. CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie hebben nadrukkelijk niet alleen maar hun eigen programma’s
en wensen gekeken, maar zijn ook in gesprek gegaan met betrokkenen uit de samenleving
en de raad. Dat heeft veel input opgeleverd die meegenomen kon worden in het akkoord of
meegegeven kan worden voor het nog uit te werken collegeprogramma. Dankzij deze waardevolle inbreng kon echt een stap gezet worden naar de ambitie om te komen tot een samenlevingsagenda. De ChristenUnie spreekt daarvoor graag een woord van dank uit. Dank
aan de fracties en onderhandelaars van CDA, GroenLinks en VVD voor hun constructieve
en collegiale opstelling tijdens de onderhandelingen. Dank aan de ambtelijke organisatie die
de onderhandelaars zo uitvoerig en deskundig ondersteund heeft onder de bezielende leiding van formateur Hans Martijn Ostendorp, die niet alleen met de Graafschap naar een hoger niveau promoveerde, maar dat ook deed met dit coalitieakkoord. Dank ook aan al die
betrokken inwoners die op een warme zaterdag bereid waren om urenlang in gesprek te
gaan en hun inbreng te geven en ook nog weer een avond terug te komen om het resultaat
te bespreken. En zeker ook dank aan de collega raads- en commissieleden van andere partijen die hun input hebben gegeven. Inhoudelijk is de ChristenUnie blij dat er zoveel onderwerpen in het akkoord zijn opgenomen die haar ook echt aan het hart gaan. De fractie is naVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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tuurlijk blij met het hele akkoord, omdat de ambities voor een groener, duurzamer en socialer Houten er zo overduidelijk in terugkomen, maar hij wil toch graag een paar onderwerpen
specifiek noemen: *) de grote aandacht voor de energietransitie en de focus op meer windenergie; *) vergroening: meer ruimte voor flora en fauna, maar ook groene speelplekken; *)
duurzaam en sociaal ondernemen, maar ook aandacht voor de vrijheid voor winkeliers om
hun openingstijden zelf te bepalen; *) aandacht voor de bibliotheek; *) een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen met veel aandacht voor preventie, maatschappelijke
ontmoetingsplekken, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, vroegsignalering van
armoede en voorkomen van echtscheidingen. Wat dat laatste punt betreft is het goed om
even iets meer te zeggen, omdat de fractie de indruk heeft dat hier en daar het beeld is ontstaan dat de ChristenUnie hier een soort moralistische bemoeizorg wil introduceren. Dat is
verre van de bedoeling. Het voorkomen van scheidingen staat niet voor niets onder de noemer Jeugdhulp. Het gaat de ChristenUnie om de belangen van kwetsbare kinderen. Als je
iets kunt doen om ouders in een vroeg stadium te helpen met voorlichting of andere ondersteuning, zodat ze in staat zijn om hun gezin een goede en veilige plek te laten zijn voor hun
kinderen, dan is dat winst: voor de kinderen, voor de ouders en voor de samenleving. Tenslotte is de fractie ook blij met de aandacht voor een betrouwbare overheid die zich onder
andere laat zien in een betrokken bestuur dat zichtbaar aanwezig is, en die ook in de wijk en
samen met de inwoners meer werk maakt van inwonersparticipatie. En niet alleen dat, het
proces dat nu ingezet is, is de eerste stap op weg naar een zogenoemde samenlevingsagenda. Een agenda waarin de gemeente met de Houtense samenleving beleid gaat ontwikkelen en uitvoeren en gaat afspreken wie wat gaat doen. De weg daar naartoe staat nog
niet vast, dat moet men ook niet willen, want dat proces moet men nu juist ook samen gaan
doen: college, gemeenteraad en samenleving. De fractie ziet ook vol vertrouwen uit naar die
samenwerking. Dit coalitieakkoord is geen eindstation. Het is het begin en de basis om te
komen tot een collegeprogramma waarin de vertaling naar het hoe en waarom een plek zal
krijgen. Straks worden vier wethouders geïnstalleerd en krijgen zij, zoals het raadsbesluit het
formuleert, de opdracht mee om de doelstellingen uit dit akkoord uit te werken in een collegeprogramma. Namens zijn fractie wenst hij het nieuwe college daarbij en voor de komende
periode van harte Gods zegen toe.
Mevrouw Dubbink (PvdA) reageert graag op de opmerking van de heer Speksnijder inzake
moralistische bemoeizorg, die kwalificatie was van haar afkomstig en ze legt graag uit waarom. Haar stelling is dat de ChristenUnie aan de verkeerde kant begint. Natuurlijk is niemand
tegen het beschermen van kinderen, maar ze vraagt of de ChristenUnie nu serieus voorstelt
om als gemeente beleid te formuleren hoe echtparen bij elkaar moeten blijven. Vindt de
ChristenUnie dit nu zelf ook niet moralistisch? – zo vraagt zij. De heer Speksnijder (CU)
vindt dat niet moralistisch. De ChristenUnie heeft ook niet de insteek om echtparen bij elkaar
te houden. De ChristenUnie respecteert de keuze van iedereen. Het is ingestoken vanuit de
zorg voor kinderen. Kinderen zijn vaak de dupe van een echtscheiding. Het gaat de ChristenUnie niet zozeer om die echtscheiding, maar om preventie en om ouders tips en trucks
mee te geven van hoe het ook zou kunnen. Dat doet de GGD bijvoorbeeld ook al door ouders al voordat kinderen geboren worden, voorlichting te geven over hoe het is om een kind
te krijgen. Op die manier moet men de preventie zien die de ChristenUnie beoogt. Mevrouw
Dubbink (PvdA) acht het nu niet de tijd en plaats om hier verder over door te gaan maar
denkt dat de PvdA en de ChristenUnie elkaar op dit terrein nog wel weer tegen zullen komen, want natuurlijk is niemand erop tegen om kinderen te behoeden voor vechtscheidingen, maar de ChristenUnie begint op dat punt naar haar gevoel aan de verkeerde kant.
De heer Van den Berg (SGP) complimenteert de heer Speksnijder met de diverse punten
die hij naar voren bracht en die ook herleidbaar zijn naar de agenda van de ChristenUnie,
zoals het tegengaan van gebroken relaties en oog voor de gevolgen voor kinderen die dat
heeft, maar ook de sociale en duurzame agenda die uit het coalitieakkoord spreekt en ook
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gelinkt kan worden aan de agenda van de ChristenUnie. Hij heeft echter ook een kritische
vraag, want dit college laat de vrije openstelling van winkels op zondag volledig ongemoeid.
De ChristenUnie was daar fel tegenstander van. Zijn vraag is of de ChristenUnie dat nog
steeds is en of de heer Speksnijder heeft geprobeerd om überhaupt iets te bereiken op dat
vlak, en wat daarvan de uitkomst dan was. De heer Speksnijder (CU) vindt dit wel veel vragen in één vraag. Er is in 2015 inderdaad een debat geweest over het vrijgeven van de
openstelling van winkels op zondag. De positie die de ChristenUnie daarin heeft ingenomen
is bekend. De raad heeft echter anders besloten. Die uitkomst heeft de ChristenUnie als een
gegeven geaccepteerd. Maar vervolgens was ook te zien dat het beroep op de vrijheid van
de ondernemer een raar bijeffect werd in die zogenaamde verplichte zondagsopenstelling.
Daarover heeft de ChristenUnie ingebracht dat dat nooit de bedoeling kan zijn, dat men er
als gemeente op moet toezien dat er geen sprake kan zijn van dwang. De heer Van den
Berg (SGP) steunt dat laatste standpunt van harte maar vraagt of het nog steeds een ideaal
van de ChristenUnie is om die koopzondag weer af te schaffen. De heer Speksnijder (CU)
antwoordt dat de fractie daar eerlijk gezegd niet meer naar streeft. Hij kan niet in de toekomst kijken, maar op dit moment is deze kwestie geen issue. De gemeente heeft daarover
een besluit genomen en het is niet de bedoeling van de ChristenUnie om dat tegen beter
weten in terug te gaan draaien. De heer Van den Berg (SGP) begrijpt dit, maar vroeg niet
om een pragmatisch antwoord maar om het ideaal van de ChristenUnie in dezen. Hij denkt
dat als je er echt van overtuigd bent dat een besluit slecht was, je er altijd voor moet gaan
om daar toch iets aan te veranderen. Daarom was hij ook benieuwd naar de inzet van de
heer Speksnijder en had er toch iets anders bij gehoopt dan dat de ChristenUnie dit nu als
een gegeven accepteert. De heer Speksnijder (CU) wil nog graag aanvullen dat er sinds
dat besluit van destijds, in de praktijk weinig veranderd is. Als je op zondag over het Rond
fietst zijn daar bijzonder weinig winkels open, en de winkels die al open zijn, waren dat ook
voor het besluit van indertijd.
De heer Zandbergen jr. (ITH) constateert dat CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie
partijen zijn met duidelijke verschillen op het terrein van duurzaamheid, financieel beleid, sociaal domein en levensbeschouwelijke vraagstukken. Hij is daarom benieuwd welke concrete keuzes deze coalitie nu gaat maken, deze partijen die na het afserveren van de Inwonerspartij Toekomst Houten het al snel met elkaar vonden. En benieuwd of er - in de woorden van GroenLinks – ook daadwerkelijk iets gaat veranderen. Want veel keuzes worden
uitgesteld en het coalitieakkoord gaat grotendeels voort op de ingeslagen weg van het vorige college. De teksten zijn doorgaans ook dermate algemeen geformuleerd dat praktisch iedere partij met haar eigen interpretatie er wel een draai aan kan geven. Daar was net al iets
van te bespeuren in het debat met de VVD. Het akkoord heeft een hoog gehalte van ‘we
gaan eens kijken’, ‘we gaan eens in gesprek’, ‘we gaan een inspanning leveren’, en het
woord ‘onderzoeken’ komt in het hele akkoord wel meer dan 20 keer voor. Welke kant gaat
de gemeente nu echt op? Zelf kan hij die vraag in alle oprechtheid niet beantwoorden. Er
moet bijvoorbeeld meer gebouwd worden – tja: daar is de hele raad wel voor; maar hoe
meer bouwen, en wanneer? D66 refereerde daar al aan; en hoeveel? - als je echt een ambitie wilt realiseren. ITH zou graag een masterplan zien waarbij de wachtlijsten concreet en
acuut worden teruggedrongen. Wat zeker de aandacht trekt, is de ambitie van de samenlevingsagenda. Dat idee spreekt de Inwonerspartij Toekomst Houten zeer aan. Maar hoe verhoudt het betrekken van inwoners zich tot de keuzes die tijdens de formatie gemaakt zijn?
Want dit college had in deze samenstelling er natuurlijk niet moeten zitten als de partijen op
een ultieme wijze invulling hadden gegeven aan de uitslag van de verkiezingen: drie partijen,
alle drie vijf zetels, alle drie de enige winnaars. ITH is buiten spel gezet omdat men de achterban van ITH niet vertrouwde. Een achterban overigens die in de Houtense samenleving
actief is, in het vrijwilligerswerk, bij de sport, bij de kerk, de wereldwinkel, mantelzorgers; niet
anders dan andere partijen, maar ook bij ITH is dat dus het geval. En nu wordt deze afgeschreven achterban uitgenodigd om deel te nemen aan de samenlevingsagenda. Hoe geVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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loofwaardig, hoe authentiek, hoe oprecht is dat? De achterban van de Partij van de Arbeid,
de SGP en Houten Anders! is tot voor kort ook niet één keer geraadpleegd, is rücksichtslos
buitenspel gezet, is niet benaderd in de brede verkenning bij de tweede ronde, hun bijdrage
werd niet gehoord. Moet de achterban van deze partijen – samen ook vijf zetels – zich geïnspireerd voelen om deel te nemen aan de samenlevingsagenda? Wederom: hoe geloofwaardig, hoe authentiek, hoe oprecht is dat? En dan het CDA dat na een herhaalde oproep
van ITH om te komen tot een gezamenlijke visie in de formatie aangaf alleen geïnteresseerd
te zijn in de realisatie van het eigen CDA-programma: is dat dan uitnodigend, naar de inwoners? Er is ITH verweten in de formatie dat zij achter de inwoners is gaan staan van Den
Oord, achter de vrijwilligers van Schoneveld, achter de inwoners van Houten die kwamen
met een petitie voor openstelling van het buitenzwembad. Moeten deze inwoners zich nu
uitgenodigd voelen voor een samenlevingsagenda? En dan te bedenken dat bij de afgelopen verkiezingen de opkomst nog geen 63% was. Dit betekent dat bijna 40% al niet eens
meer komt stemmen. Dus hoe ga je die dan bereiken: met een polarisatiepolitiek waarbij de
achterban van partijen eerst op afstand wordt gezet en vervolgens hartelijk wordt uitgenodigd? In het akkoord wordt een tweede windmolenpark voorgesteld waarbij, zo zei hij net al
bij interruptie, aantoonbaar draagvlak onder direct aanwonenden erg belangrijk is. Hij gaf het
reeds aan: dit zijn teksten die door ITH in de formatie letterlijk naar voren zijn gebracht. Maar
het was niet voldoende, voor het CDA niet en voor GroenLinks niet. Terwijl nu deze tekst er
staat. Stuitend. Hij kijkt nadrukkelijk naar de raadsleden van CDA en GroenLinks. Wat is hier
gebeurd? Gaat men zo met elkaar om? En dan te bedenken dat een van de centrale pijlers,
pijler één is: de mens staat centraal. Maar wie kan hij hier nog recht in de ogen aankijken? Is
er sprake van een samenlevingsagenda, of was er sprake van een dubbele agenda? Is dit
het GroenLinks dat verandering wil, en nu samen met het motorblok uit het vorige college
van CDA en VVD doorgaat? Het is duidelijk dat die laatste partijen nu reeds de overhand
hebben, dit was net al te zien in het debat met de VVD: geen draagvlak, geen tweede windmolenpark. Ten aanzien van inwonersparticipatie is ITH daarom erg sceptisch. De uitgangspunten zijn wel mooi verwoord, maar the proof of the pudding is in the eating. ITH heeft het
al zo vaak mis zien gaan, en nu een groot deel van het vorige college doorgaat, wil ITH dit
eerst nog maar eens zien. Want hoe gaat het nu met het Fort Honswijk? Het blijft een economische drager en op termijn moet er een sluitende exploitatie komen zonder subsidies.
Hoe staat het eigenlijk met die subsidies? De haast die er aanvankelijk was, waardoor de
inwonersparticipatie niet goed kon lopen: hoe kwalificeert de coalitie die haast nu met terugwerkende kracht, en hoeveel subsidies zijn er nu binnen? Eén troostend punt: de coalitiepartijen ChristenUnie en GroenLinks hebben met terugwerkende kracht alsnog uitvoering gegeven aan een motie van afkeuring, want de portefeuille is overgegaan naar een andere wethouder. ITH vraagt aandacht voor een meer bruisend Houten, met een stadsstrand, een
aanpak van de winkelleegstand – een motie die bij meerderheid in de raad is aangenomen
als het gaat om het aanpakken van de hoge huurprijzen. De passages over het sociaal domein en het streven naar meer economische zelfstandigheid spreken ITH zeer aan in het
coalitieakkoord. Maar waar is het experiment Basisinkomen, waar GroenLinks en de ChristenUnie de mond van vol hadden? De paragraaf Veiligheid is uiterst mager. Hoe wordt het
handelingsperspectief van de burgemeester vergroot bij re-integratie van ernstige zeden- en
geweldsdelinquenten? Acht jaar geleden had ITH dit al in haar verkiezingsprogramma opgenomen. ITH doet graag een oproep om de lopende afspraken dat de burgemeester niet alleen wordt geïnformeerd als ernstige zeden- en geweldsdelinquenten terugkeren naar de
gemeente tijdens of na ommekomst van hun straf, maar ook als ze in die gemeente reintegratieactiviteiten verrichten. Men kent het schrijnende voorbeeld van Michael P. wiens
strafzaak gisteren bij het Gerechtshof diende. Voorts onderschrijft ITH het belang van het
principe van een inclusieve samenleving, ITH juicht het toe dat dit principe, waarbij de PvdA
toch een beetje een monopolie krijgt toegewezen, wel terug te vinden is in dit coalitieakkoord. De aanpak van armoede spreekt ITH aan, maar ook hier vraagt ITH wederom aandacht voor de Voedselbank. De Voedselbank moet € 8.000,- betalen aan de gemeente voor
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het pand waar ze zitten. De ChristenUnie die mooie medailles uitreikt aan de vrijwilligers van
de Voedselbank omdat ze het zo goed doen, kan nu zij deel uitmaakt van het college een
daad stellen voor de Voedselbank, door te zorgen dat de huur om niet plaatsvindt, zodat het
geld echt naar de allerarmsten kan toegaan. Kortom, dit coalitieakkoord laat zien dat de partijen er nog niet goed uitgekomen zijn, met onderhandelaars die inwoners al op voorhand op
achterstand hebben gezet door verkeerde keuzes te maken in het formatieproces. En dan te
bedenken dat er veel betere alternatieven waren.
De heer Pelleboer (CDA) begrijpt dat de heer Zandbergen jr. heel veel vragen heeft en bepaalde dingen veel scherper en concreter had willen zien in het coalitieakkoord. De heer
Zandbergen jr. heeft het over zijn achterban, die is uitgesloten. Maar de coalitiepartijen hebben een samenlevingsagenda opgesteld met elkaar. Daar zijn bijeenkomsten voor georganiseerd waar inwoners konden spreken en raadsleden voor uitgenodigd waren om mee te praten en input te geven. De punten die de heer Zandbergen jr. noemt had het CDA daar ook
graag gehoord. Nu krijgt het CDA te horen dat men zich uitgesloten voelt. Hij vindt het heel
erg jammer dat ITH ontbrak juist op de momenten dat er mogelijkheden waren om input te
geven en in te spreken op die samenlevingsagenda. De heer Zandbergen jr. (ITH) repliceert dat het CDA ITH had kunnen uitnodigen om toe te treden tot de coalitie. Dan had het
CDA heel veel van de punten van ITH mee kunnen krijgen. Maar het CDA durfde dat niet en
schetste de achterban van ITH af als onbetrouwbaar. Dat is niet hoe je mensen verbindt en
uitnodigt om aan tafel te komen zitten.
De heer Corporaal (GL) vindt het heel goed dat de heer Zandbergen jr. komt met kritische
kanttekeningen. Hij moedigt de heer Zandbergen jr. aan dat te blijven doen en de coalitie op
scherp te zetten. Waar hij wel moeite mee heeft is dat de heer Zandbergen jr. ondanks het
feit dat 80% van de Houtense bevolking niet op ITH heeft gestemd, het een schande vindt
dat ITH niet mee mag doen. Hij wil de heer Zandbergen jr. ook wel waarschuwen, want als
een minderheid niet mee mag doen maar daar dan zo boos en gefrustreerd over wordt, zet
dat ook kwaad bloed bij anderen. En dat is helemaal niet nodig. Dit is democratie. Een partij
kan verliezen. Hij vraagt of de heer Zandbergen jr. niet vindt dat hij een beetje gevaarlijk spel
speelt. De heer Zandbergen jr. (ITH) begrijpt dat de heer Corporaal de bal nu bij ITH legt,
maar daar lag de bal niet. Er waren drie partijen voorhanden met alle drie vijf zetels, en alle
drie winnaars. De kiezers hebben op een presenteerblaadje aangegeven welke coalitie zij
wilden. Dat die coalitie GroenLinks of het CDA niet uitkwam, is iets anders; maar dan moet
de heer Corporaal dat zeggen. Als hij de tekst over het tweede windmolenpark ziet waarover
ITH zogenaamd is gestruikeld, terwijl dit dus teksten zijn die ITH zelf heeft ingebracht, dan is
GroenLinks bezig met een dubbele agenda, en dàt is gevaarlijk spel.
De heer Stiekema (VVD) begrijpt dat de heer Zandbergen jr. zich nogal zorgen maakt over
het feit dat – in zijn bewoording – er aan polarisatie wordt gedaan, maar vraagt zich af of de
heer Zandbergen jr. daar zelf niet ontzettend hard aan meedoet en een vuurtje opstookt dat
er eigenlijk niet is. De heer Zandbergen jr. (ITH) vraagt of de heer Stiekema dan een van de
feiten die hij net heeft benoemd, zou willen weerspreken; zou willen weerspreken dat de
PvdA, de SGP en Houten Anders! in de brede verkenning niet zijn uitgenodigd; zou willen
weerspreken dat ITH is afgeserveerd omdat de achterban niet vertrouwd werd. Hij noemt
hier gewoon puur feiten. Als de heer Stiekema een van deze feiten kan ontkennen, hoort hij
het graag. De heer Stiekema (VVD) vindt het niet aan hem om te praten over onderhandelingen die ITH met GroenLinks en het CDA heeft gevoerd: daar was hij niet bij, daar kan hij
dus niets over zeggen en dat wil hij ook helemaal niet. Blijkbaar is dat niet goed gegaan –
dat is het enige wat hij daar feitelijk over kan zeggen. Hij kan zich de teleurstelling van ITH
voorstellen, maar wil toch adviseren wat sneller door die rouwfase heen te gaan. Waar hij
eigenlijk op doelde is dat de heer Zandbergen jr. zegt het niet goed te vinden dat hier gepo-
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lariseerd wordt, maar door de wijze waarop hij daarover hier spreekt juist polariserend bezig
is. Dat is wat hij als reflectie wilde aanreiken.
De heer Corporaal (GL) wil graag aanvullen dat je ook in een formatie erop aangesproken
wordt hoe je je gedraagt na de formatie, en hij hoopt van harte dat ITH de volgende keer
meedoet in de coalitie.
Mevrouw Dubbink (PvdA) denkt dat de heer Pelleboer in zijn bijdrage het coalitieakkoord
verwart met de samenlevingsagenda. Er is tot op heden alleen een stukje van het proces om
tot een samenlevingsagenda te komen in gang gezet. Bij het coalitieakkoord is wel geluisterd naar input vanuit de samenleving, maar de suggestie dat er nu een agenda zou voorliggen die door de samenleving is opgesteld, wekt alleen maar verwarring. De voorzitter constateert dat de heer Pelleboer nadrukkelijk knikt ten teken dat hij dit heeft opgepikt.
De heer Speksnijder (CU) vraagt of de heer Zandbergen jr. met zijn kwalificatie dat het een
schande is dat ITH niet heeft kunnen aanschuiven bij de coalitie, wil beweren dat de vijf zetels waarmee ITH de bevolking vertegenwoordigt er meer toe doen dan de vier zetels van de
VVD en de twee zetels van de ChristenUnie die nu aangeschoven zijn. De heer Zandbergen jr. (ITH) antwoordt dat het hem gaat om het principe en het gedachtengoed van de democratie dat de winnaars, die ook met zijn drieën een meerderheid vormen in deze raad,
zoveel mogelijk invulling geven aan de wens van de kiezer. Dat zou een ultieme invulling zijn
geweest van de uitslag van de verkiezingen. Hij vindt dat men als democraten daar optimaal
en maximaal naar moet luisteren, en dat vervolgens moet omzetten in een coalitieakkoord.
De heer Speksnijder (CU) denkt dat democratische legitimiteit gaat over een werkbare
meerderheid in de gemeenteraad, en dat die werkbare meerderheid nu bereikt is. Hij ziet
werkelijk niet wat het probleem daarmee is. De heer Zandbergen jr. (ITH) memoreert dan
graag het voorbeeld van Barendrecht, waarin alle overige partijen buiten de lokale partij om
die 14 van de 29 zetels had en dus net geen meerderheid, een coalitie zijn gaan vormen. Hij
vraagt of de heer Speksnijder dat dan een optimale vorm van democratie vindt. De heer
Speksnijder (CU) wil zich daar niet over uitlaten, men zit hier in Houten, niet in Barendrecht.
Maar hij heeft nog een andere vraag. Op 12 april is er na de drie gesprekken waaraan ITH
nog aan heeft deelgenomen, een openbare bijeenkomst geweest waar de informateur en de
toen onderhandelende partijen terugkoppeling hebben gegeven over het proces. Toen heeft
de heer Zandbergen jr. o.a. gezegd dat er met respect en in alle transparantie met elkaar
gesproken is en zelfs complimenten gegeven aan GroenLinks en CDA en nog grotere complimenten aan de informateur. Wat is er sinds 12 april gebeurd dat de heer Zandbergen jr.
nu komt tot kwalificaties als 'uitsluiting’ en ‘afserveren’? – zo vraagt hij. De heer Zandbergen
jr. (ITH) kan daar heel eenvoudig antwoord op geven. Hij heeft er al twee keer aan gerefereerd dat ITH in die onderhandelingen akkoord kon gaan met een tweede windmolen mits
daarvoor draagvlak is. Dat echter was voor de overige partijen niet voldoende om tot overeenstemming te komen. ITH constateerde dus dat men niet dichter bij elkaar kon komen op
basis van duurzaamheidsdoelstellingen, maar leest tot haar verbazing in het coalitieakkoord
een tekst die zij zelf ingebracht heeft. Hij vraagt zich af hoe de heer Speksnijder zich in zijn
plaats zou voelen. De heer Corporaal (GL) beaamt dat ITH in de onderhandelingen bereidheid heeft getoond om in tegenstelling tot wat in haar verkiezingsprogramma stond, mee te
doen aan een tweede windmolenpark. De frustratie bij GroenLinks zat er echter in dat ITH
nog nieuwe aanvullende eisen stelde inzake het eerste windmolenpark. Die eisen hebben
andere partijen niet gesteld, dat is klip en klaar en heeft de heer Zandbergen jr. ook zelf beaamd. De heer Zandbergen jr. (ITH) wil voorkomen dat er een herhaling van zetten met zojuist ontstaat. ITH moest van GroenLinks ondertekenen dat de maatwerkvoorschriften van
tafel moesten of aangepast moesten worden. Die eis ziet hij niet meer terug, terwijl GroenLinks die in de onderhandelingen wel had. Mevrouw De Groot (GL) voelt zich enigszins
aangesproken en wil nog wel één keer rechtzetten ten overstaan van iedereen dat deze eis
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niet is gesteld. Er is wel gesproken over maatwerkvoorschriften, over optimaal draaien en
vele andere zaken, maar daar zijn niet op deze manier eisen over op tafel gelegd. De heer
Zandbergen jr. (ITH) vraagt mevrouw De Groot nadrukkelijk of ze bij dit standpunt blijft of
niet. Mevrouw De Groot (GL) heeft eenzelfde vraag aan de heer Zandbergen jr.. De voorzitter wil deze discussie afsluiten. Dit gaat over een situatie waarbij geen van de aanwezigen op een enkeling na, bij betrokken is geweest. Mevrouw Smith (CU) heeft wellicht nog
een nuttige aanvulling. Ook zij weet niet hoe de door de heer Zandbergen jr. gewraakte zin
in het akkoord is gekomen, maar weet wel dat die zin bijna letterlijk al in het akkoord van vier
jaar geleden stond. Ze weet niet hoe ITH weet hoe dat komt, maar in wezen heeft de coalitie
dezelfde ambities als vier jaar geleden, en hebben de 4 partijen elkaar daarin gevonden. De
voorzitter rondt het onderwerp nu niettemin af, iedereen heeft zijn mening gegeven over de
bewuste passage en elkaar de maat nemen over een tekst die niet op tafel ligt, werkt niet.
De heer Van Gooswilligen (D66) is positief over het coalitieakkoord. Er is veel aandacht
voor wonen en duurzaamheid. De plannen klinken ambitieus. De toon is optimistisch. En het
akkoord is verrijkt met de inbreng van experts en de raad. D66 is ook bezorgd. Het akkoord
is op veel punten nog erg vaag. De werkelijke betekenis hangt dus af van de concrete invulling. Is er voldoende geld om alle ambities uit dit coalitieakkoord ook waar te maken? En
kunnen de vier partijen het daarover ook inhoudelijk eens worden? Het mag niet bij mooie
woorden blijven. En laffe compromissen gaan de gemeente ook niet verder brengen. D66
zal daarom kritisch bewaken dat dit akkoord de komende tijd voortvarend en ambitieus wordt
uitgewerkt. Bij die uitwerking vraagt D66 nu alvast aandacht voor de volgende drie kritiekpunten: 1. De coalitie maakt nog te weinig tempo. 2. Het participatietraject is ambitieus,
maar komt moeizaam op gang. 3. Het akkoord is onevenwichtig. Hij licht deze kritiekpunten
graag toe. Allereerst het tempo. Het heeft 83 dagen geduurd voordat dit akkoord tot stand is
gekomen. In de meeste gemeenten ging dat sneller, en zijn de plannen ook al een stuk concreter. Dit coalitieakkoord is nog echt een akkoord op hoofdlijnen, dat gezamenlijk met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen verder zal worden ingekleurd. De zomer
komt er al aan: een lastige periode om met al die partijen aan de plannen te gaan werken.
Daardoor dreigt 2018 een verloren jaar te worden, waarin weinig tot geen nieuw beleid wordt
gemaakt en urgente zaken blijven liggen omdat er nog geen besluiten worden genomen.
D66 roept het college op om dat te voorkomen en nu vaart te gaan maken; om leiderschap
te tonen en scherpe doelen te zetten. Het tweede kritiekpunt richt zich op de manier waarop
raad en inwoners zijn betrokken bij dit akkoord. Dat kwam moeizaam op gang. Door tijdsdruk ontbraken er soms stappen of waren de bedoelingen niet duidelijk. De communicatie
moest beter. De komende jaren zal de samenwerking met inwoners en raad zich verbreden
en verdiepen in de vorm van een samenlevingsagenda. D66 is enthousiast over dit concept
maar wel benieuwd naar de opzet en tijdslijnen die gehanteerd gaan worden. Die bepalen
immers in belangrijke mate het succes van deze aanpak. Kunnen de partijen daar al iets
over vertellen? D66 heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van
gewone inwoners. Dat heeft nog steeds geen adequate invulling gekregen; experts zijn geen
gewone inwoners. Hoe gaan de coalitiepartijen daadwerkelijk de gewone Houtense inwoners betrekken bij de plannen? Hoe lang moeten die daar nog op wachten? In het coalitieakkoord wordt ook voorgesteld om een jongerentop te organiseren. Die top moet volgens
het akkoord gaan over onderwerpen die jongeren aangaan. Met die inzet doet men jongeren
echter tekort. Jongeren hoeven echt geen platform voor hun eigen belangen, maar willen actief betrokken worden bij uitdagingen die de hele samenleving aangaan. Jongeren hebben
een originele en verfrissende kijk op de samenleving en dragen met hun inzichten juist bij
aan de vernieuwingen die nodig zijn. Dat werd tijdens het jongerendebat in Enter goed duidelijk. Dat verdient dus meer aandacht dan alleen een jongerentop. Het derde punt van kritiek betreft de onevenwichtigheid van dit akkoord. Sommige onderwerpen zijn al concreet,
andere onderwerpen zijn nog nauwelijks uitgewerkt, en een paar belangrijke thema’s zijn
wat D66 betreft echt ondergesneeuwd in dit akkoord. Weinig concreet is bijvoorbeeld het beVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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langrijke onderwerp wonen. De coalitie wil substantieel meer woningen bouwen en heeft de
ambitie om een fors aantal sociale woningen te bouwen. Dat klinkt goed in de oren, maar er
zijn geen concrete doelen opgenomen in het akkoord. Kan de raad op korte termijn bijvoorbeeld rekenen op de 2.500 woningen uit het CDA verkiezingsprogramma? En welke afspraken zijn hierover al gemaakt? Gaat de bebouwing aan Het Rond de hoogte in? Gaat er gebouwd worden buiten de Rondweg? Zijn daar al besluiten over genomen? En hoe lang kun
je doorgaan met het ombouwen van kantoorpanden? Er moet immers op termijn wel een
duurzaam evenwicht ontstaan tussen wonen en bedrijvigheid. D66 vindt het opvallend dat er
weinig aandacht is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo wordt in het hele
akkoord maar één keer genoemd, en dat is vreemd genoeg bij de paragraaf over jeugdhulp.
De trend die de fractie ziet is juist dat steeds meer ouderen hulp nodig hebben. Ze blijven
langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving, en daarbij hoort ook dat zij passende ondersteuning krijgen. Op dit moment krijgt de fractie signalen dat deze ondersteuning – bijvoorbeeld als het gaat om huishoudelijke hulp voor ouderen – nog steeds onvoldoende geleverd wordt. Daarom vraagt D66 de coalitie wat de ouderen in Houten van deze coalitie
mogen verwachten op dit gebied. Het Right to challenge wordt ingeperkt tot zorg en welzijn;
de heer Pelleboer had het er al over. D66 zou dit graag breder zien en heeft dat ook gevraagd in de inspraakronde. D66 bepleit om niet alleen bestaand geld in te zetten maar ook
nieuw geld vrij te maken voor bewonersinitiatieven met een maatschappelijke bijdrage, zodat
inwoners niet alleen horen dat er ruimte en waardering is voor initiatief, maar er op beslissende momenten ook financiële steun voor is. Op die manier laat je als college zien dat je
serieus en vernieuwend om wilt gaan met initiatieven vanuit de samenleving. Dat doet ook
recht aan de kracht van de Houtense samenleving. Ook mist D66 een paar zaken. Zo is zij
teleurgesteld dat het regenboogstembusakkoord van het COC niet terecht is gekomen in dit
coalitieakkoord. Het regenboogstembusakkoord geeft namelijk reële handvatten voor een
gelijkwaardige behandeling van de LHBTI’ers in Houten. Dat akkoord is meegetekend door
CDA, VVD en GL. D66 vraagt zich af waarom dit niet is verwerkt in dit coalitieakkoord. Zijn
deze drie partijen hun belofte vergeten? Ook is D66 teleurgesteld dat haar suggestie niet is
overgenomen om het initiatief inzake passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in het
coalitieakkoord mee te nemen. Dit geeft de indruk dat participatie toch vooral onder regie
van de vier partijen moet plaatsvinden en wat D66 betreft is dat een gemiste kans. Tot slot,
is D66 zoals eerder aangegeven positief over dit akkoord, maar is er voldoende ruimte voor
verbetering. D66 zal kritisch bewaken dat de invulling de komende tijd voortvarend en ambitieus wordt opgepakt. D66 wenst het college veel succes toe bij deze belangrijke taak en zal
daarbij ook een actieve rol blijven vervullen. Immers, Houten maakt men samen!
De heer Speksnijder (CU) bedankt de heer Van Gooswilligen voor diens positieve insteek,
maar heeft een vraag over de eerste twee punten van kritiek van D66, over het tempo en de
participatie. Als het gaat over het tempo, is een termijn van 83 dagen volgens hem vanaf het
sluiten van de stembus tot heden. Daags na het sluiten van de stembus was deze coalitie
echter nog totaal niet in beeld. Deze coalitie is pas veel later met elkaar gaan praten. Verder
zegt de heer Van Gooswilligen dat de coalitie inzake de participatie af en toe is gestruikeld
over de tijdsdruk. Dat klopt en geeft al aan in welk tempo deze coalitie tot een akkoord is gekomen, inclusief al die participatieronden. De ChristenUnie hoort graag van D66 hoe dat
tempo nog sneller had gekund. De heer Van Gooswilligen (D66) doelde op de samenhang
tussen ambitie en reële planning. Wat er de afgelopen weken is gebeurd was ambitieus, en
D66 heeft daar ook waardering voor. Maar de communicatie daarover had echt beter gekund: de uitnodigingen, de aankondigingen, voorbereidingen. Dat heeft niets te maken met
druk of wat dan ook. Dat is gewoon een kwestie van organiseren. Dat de eerste weken met
ITH weinig effect hebben opgeleverd in de zin van een nieuw coalitieakkoord, begrijpt hij.
Maar tegelijkertijd werd toen vanuit de zaal al betwijfeld of de planning haalbaar was, bijvoorbeeld omdat half mei niet goed haalbaar leek vanwege de meivakantie. Nu is er iets
soortgelijks: men gaat weer een heel actief traject in. Het is belangrijk om daarbij de comVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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municatie ook weer te verbeteren, maar vooral ook om reëel te zijn over wat er in het zomerreces nog haalbaar is. Vandaar ook de oproep van D66 aan het college om vooral zelf ook
aan de slag te gaan en te kijken wat reëel is om nu al met inwoners te bespreken – en dan
liefst ook een keer met gewone inwoners – en te bepalen wat niet haalbaar is. Op die manier
kun je de vaart erin houden. En je kunt gewoon niet alles met elkaar afkaarten en verwachten dat het binnen een maand rond is. De voorzitter dankt de heer Van Gooswilligen mede
namens de leden van het nog te vormen college voor deze tips.
De heer Corporaal (GL) is ook blij met de opmerking die de heer Van Gooswilligen maakt
en vindt dat de heer Van Gooswilligen ook gewoon gelijk heeft. Het heeft voor een deel lang
geduurd, maar dat komt ook omdat men in Houten de afgelopen maanden een inhaalslag
gemaakt heeft. Men is op een andere manier het traject ingegaan dan voorheen. Andere
gemeenten waren daarin al verder, en in feite is Houten nu aan het inlopen op die andere
gemeenten. Dat is hier en daar wel wat houtje-touwtje gegaan omdat het om een leerproces
gaat. GroenLinks verwacht dat de samenlevingsagenda jaarlijks nieuwe impulsen krijgt en
dat de komende 4 jaar worden gebruikt om een en ander ook in de aanloop naar de volgende raadsverkiezingen veel zorgvuldiger te kunnen inregelen met elkaar. Het zal dus hier en
daar nog wat improviseren blijven, maar hij bedankt de heer Van Gooswilligen voor de tips.
Mevrouw Dubbink (PvdA) reageert namens de PvdA ook graag op het coalitieakkoord. Ze
vindt de titel van het akkoord aansprekend: “Duurzaam, ondernemend en dichtbij.” Die titel
heeft zelfs de landelijke pers gehaald. De PvdA is na 12 jaar weliswaar oppositiepartij, maar
wel mede bestuurder en ook medeverantwoordelijk. De fractie heeft het akkoord op hoofdlijnen dan ook gelezen met de insteek: waar kunnen we het ondersteunen? Voor de PvdA zijn
werk, wonen, welzijn en zorg de belangrijkste thema’s waarop zij de coalitie kritisch zal beoordelen. De teksten over voortbouwen op wat goed gaat, omzien naar elkaar, zorgen dat
iedereen naar vermogen meedoet en zorgen dat het voor volgende generaties ook goed
toeven is in Houten, spreken de PvdA daarom aan. De beoogde bestuursstijl die uitgaat van
vertrouwen, contact en bereikbaarheid ziet de PvdA als een voortzetting van de weg die
Houten en de wethouder al jaren geleden is ingeslagen. Ook de samenlevingsagenda is een
uitstekende zaak waar de PvdA graag een bijdrage aan levert, overigens met de net gemaakte kanttekening dat niet alles door elkaar gehusseld moet worden omdat dat alleen
maar verwarring wekt. Die samenlevingsagenda is belangrijk, omdat Houten van iedereen
is. Het is een noodzakelijke ambitie om tweedeling in Houten te voorkomen. De gemeente
kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om
mee te doen. En dat is de drijfveer voor de PvdA, want Houten is natuurlijk een prachtige en
rijke gemeente, maar ook hier is verdeeldheid nooit ver weg, c.q. dichterbij dan je op het
eerste gezicht zou denken. Dat merk je als je praat met jongeren die een zelfstandig bestaan willen opbouwen maar geen betaalbare woning in Houten kunnen vinden. Er wonen
inderdaad veel hoogopgeleide mensen in Houten met een prima inkomen, maar ook teveel
gezinnen die hopen dat ze aan het eind van de maand nog genoeg geld hebben om boodschappen te kunnen doen. Voor die mensen moet de gemeente een steuntje in de rug bieden en heeft de gemeente verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen meedoet. Het zal
niet verbazen dat de PvdA kritisch kijkt naar het werkstuk van de coalitie, en vooral valt over
wat er niet staat. Natuurlijk onderschrijft de PvdA de doelstelling van duurzaamheid: dat is
een urgent en dringend thema waarmee men aan de slag moet. Maar je moet wel de balans
houden, met de aandacht voor wonen, sociale cohesie, welzijn en werk. Zij zegt dit omdat
de begrippen duurzaamheid en vergroenen maar liefst 30 keer vermeld worden als ambitie.
De balans is naar haar idee zoek als er in het akkoord wel een hele alinea staat over weidevogels en gruttowoningen, maar geen woord, laat staan een ambitie of een doelstelling op
het gebied van dementie – wat toch ook een relevant sociaal thema is. Wat dat betreft lijkt
het akkoord meer groen dan links en dichter te staan bij vogels dan bij mensen. Ook vindt de
PvdA het een omissie dat er, als het dan gaat over duurzaamheid, niets in het akkoord staat
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over hoe je de transitie betaalbaar maakt voor iedereen. Dat blijft vaag. Er wordt een actie
genoemd – iets over een regionaal fonds – maar wederom geen ambitie. Ook het woord
‘Jeugdzorg’ komt niet voor in het akkoord; ‘jeugdhulp’ wel, maar net werd de wethouder nog
uitgeleide gedaan met de grote zorg voor Jeugdzorg, terwijl daarover in dit coalitieakkoord
geen woord voorkomt. En dat kan eigenlijk niet. De grootste graat in de keel zijn voor de
PvdA wel de teksten over bouwen en wonen. Hoe is het mogelijk dat een urgent en belangrijk verkiezingsthema als gebrek aan betaalbare woningen er zo bekaaid afkomt in dit akkoord? Men beschrijft de temperatuur van het water, hoe erg het is; maar dat was al bekend.
Wat ontbreekt is een beschrijving hoe je in dat water springt. Deze coalitie staat aan de kant
te kijken en vertelt dat men gaat ‘onderzoeken’ (ook al een paar keer genoemd), ‘toetsen’,
‘bespreken’ en dat er een visie komt. Maar wanneer die visie er komt, is ook vaag; staat er
ook niet bij. De PvdA wil ook aan een hoofdlijnenakkoord kunnen aflezen wat de ambitie is,
dat concreet wordt beschreven welke problemen men in Houten wil oplossen. Want zolang
er nog 2600 reacties zijn op 300 nieuwe te bouwen woningen, of 800 aanmeldingen op 14
huurwoningen, moet de ambitie in de ogen van de PvdA echt een stuk scherper. Sterker
nog: hier hoor je als coalitie een ambitie op te formuleren en niet een passage die van alles
in het midden laat met woorden als ‘straks’, ‘zo meteen’ en ‘samen’. Onder het kopje Sociale
woningbouw - het is een paar keer genoemd – staat welgeteld in één regel c.q. 12 woorden
benoemd dat er een fors aantal sociale woningen bij moet komen. Dat is mooi – een beetje
vaag, maar toch mooi - maar de rest van die alinea wordt in beslag genomen door een beschrijving van een compensatieregeling die erin voorziet dat er géén sociale woningen gebouwd hoeven te worden als het lastig wordt. De PvdA wil bij de verdere planontwikkeling
echt graag overtuigd worden waarom een dergelijke maatregel ervoor gaat zorgen dat er
meer, en sneller sociale woningen bij komen in Houten; want dat was het doel. Lastige
kwesties zijn er om op te lossen, niet om weg te poetsen. De woningcorporatie in Houten ervaart elke dag waar en hoe erg het knelt voor met name jongeren en ouderen. De PvdA
hoopte op een coalitieakkoord waar lef in doorklinkt, over het toevoegen van substantiële
aantallen sociale huurwoningen. Dat lef ontbreekt. Het CDA - het is net al even genoemd was in zijn verkiezingsprogramma een stuk helderder over zijn ambities over hoe daar te
komen: toen ging het CDA voor 2500 woningen erbij bovenop de 1800 die er al vanuit de
woonvisie bij komen en was hoogbouw en bouwen buiten de Rondweg voor het CDA bespreekbaar. De PvdA vindt het buitengewoon jammer dat niets van die duidelijkheid van het
CDA in dit akkoord terug te vinden is. Ook de VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat
zij de mogelijkheden voor hoogbouw wil verkennen. En inderdaad: de ChristenUnie en
GroenLinks hebben hierover geen ambities geformuleerd. De PvdA kan niet anders concluderen dan dat de coalitiepartners hier niet uitgekomen zijn en de hete aardappel voor zich uit
schuiven. Maar inwoners van Houten willen weten waar deze coalitie op inzet; hoe de gemeente zorgt dat ook de komende generaties hier kunnen blijven wonen en dat het goed
toeven blijft in Houten. Alle keuzes – echt àlle keuzes - hebben ruimtelijke consequenties,
hoeveel, vaak en intensief je er met bewoners over praat. Laat de coalitie daar duidelijk over
zijn, van meet af aan. Zij komt nu tot een afronding. De plannen staan nog in de steigers, het
echte bouwen moet nog gaan beginnen. De PvdA kijkt uit naar een uitwerking in het najaar
en wil de coalitie oproepen om keuzes te maken op het gebied van bouwen en wonen, zodat
iedereen zeker kan zijn van betaalbare woningen, nu en straks. De PvdA wenst het nieuwe
college en de collegepartijen daar veel succes mee. De PvdA zal de komende vier jaar de
raad en de coalitie hierop blijven aanspreken vanuit haar sociaaldemocratische idealen voor
een sterk en sociaal Houten.
De heer Corporaal (ITH) vindt het heel goed dat mevrouw Dubbink aanhaalt dat het wonen
zo belangrijk is, maar wat er over wonen in het coalitieakkoord staat is ook met veel kracht
opgeschreven. De coalitie zet in op een ambitieus programma en wil daar wel snel, maar
ook zorgvuldig mee starten. De ambitie is groter dan in de oorspronkelijke plannen van alle
partijen heeft gestaan. Maar de coalitie wil dat wel zorgvuldig doen en neemt dus de komenVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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de periode wel de tijd om de woonvisie goed af te stemmen ook met regionale partners. De
burgemeester heeft erop gewezen dat Houten ook naar hen toe tot inspanningen verplicht
is. Je kunt als gemeente Houten dus niet nu zomaar zeggen dat je ongestructureerd gaat
bouwen. De coalitie gaat dus wel door met al in gang gezette plannen, maar werkt het komende jaar aan een goede verdere uitwerking van de woonvisie zodat men in deze periode
echt een goede volumegroei kan zien. Mevrouw Dubbink (PvdA) heeft niet beweerd dat het
geen zorgvuldig plan wordt. Maar zorgvuldigheid staat in dit geval vaak voor: het duurt lang.
En wat net al werd genoemd, mag 2018 wat de PvdA betreft geen verloren jaar zijn. Als er
dan een visie op bouwen en wonen moet komen, verwacht de PvdA dat de raad daar dit najaar nog over kan spreken. Ze zou die toezegging nu al graag van de coalitiepartijen vernemen, zodat tenminste enigszins duidelijk is waar dit naartoe gaat. Maar veel belangrijker nog
is dat de coalitie op allerlei andere fronten wèl een ambitie aangeeft soms op maar heel kleine dingen zoals het tegengaan van autobewegingen tot 7,5 km., maar op de belangrijkste
zaken waar de verkiezingen over gingen geen ambities heeft neergezet.
De heer Stiekema (VVD) zou op heel veel punten in het betoog van mevrouw Dubbink willen reageren maar wil eerst de aanwezigen even geruststellen: zolang de VVD in het college
zit zal het niet verboden worden om de auto te pakken. Inzake de ambities om woningen te
bouwen hebben de coalitiepartijen heel nadrukkelijk aangegeven dat zij inderdaad meer willen gaan doen dan waartoe tot nu toe besloten is. Terecht zegt de heer Corporaal dat dat
wel in een samenhangende visie moet gebeuren binnen Houten maar ook met de omgeving.
Dat laat onverlet dat er kansrijke gebieden zijn die de coalitie met beide handen gaat aanpakken. En op het moment dat de coalitie met die visie bezig is, is er nog werk zat met die
kansrijke gebieden. Die staan ook als zodanig benoemd.
De heer Van Gooswilligen (D66) vraagt of hij goed heeft begrepen van de heer Corporaal
dat er is afgesproken dat de doelstellingen voor deze periode – lees: de 1800 woningen –
verder gaan dan wat er in het programma staat – lees: dat dat hoger ligt dan de 2500 woningen die het CDA in zijn programma heeft staan. Want hij heeft de heer Pelleboer proberen te verleiden daar iets over te zeggen, maar de heer Pelleboer zei daar niets over, terwijl
de heer Corporaal daar vrij concreet over lijkt te zijn. Hij denkt dat de inwoners van Houten
het erg fijn zullen vinden als daar al wat meer over bekend kan worden. De heer Corporaal
(GL) antwoordt dat alle partijen het er over eens zijn dat de achterstanden en wachtlijsten
die er nu zijn, te groot zijn en dat de gemeente die achterstanden moet zien in te lopen. De
coalitie gaat daar haar uiterste best voor doen. Over aantallen zijn er geen afspraken gemaakt, maar de ambities zijn groot. De heer Stiekema (VVD) vult aan dat daarover geen getal is opgenomen omdat de coalitie zich vooral ook niet wil limiteren. De heer Speksnijder
(CU) kan zich daar alleen maar bij aansluiten. De coalitie zegt ook concreet dat zij het gat
tussen het beschikbare aantal woningen en de woningbehoefte zoveel mogelijk wil dichten.
Dat is een enorme ambitie want iedereen weet hoe groot het tekort aan betaalbare woningen is. Daar gaat de coalitie echt iets aan doen, dat staat ook letterlijk in het akkoord. Mevrouw Dubbink (PvdA) stipuleert dat de woonvisie al voorziet in een evaluatie in 2020 waarbij mogelijkerwijs iets aan het aantal woningen wordt gedaan om genoemd gat kleiner te
maken. Dat is niets nieuws maar doorbouwen op wat al in gang gezet is in de woonvisie;
gewoon bestaand beleid. Waar het hier om gaat is om ambities te formuleren bovenop die
woonvisie en bovenop die evaluatie in 2020, waarbij nog gekeken kan worden hoe het gat
verkleind kan worden. Dat hebben het CDA en GroenLinks gedaan. De ChristenUnie heeft
daar niets over gezegd. Maar daar gaat het over. En een antwoord dat de coalitie zich niet
wil limiteren is dan heel flauw, want de stedenbouwkundige visie gaat uit van minimaal 5000
tot 12000 woningen, en dáár had zij graag iets over willen horen. De heer Pelleboer (CDA)
acht het goed om de tekst van het coalitieakkoord dan even aan te halen. Daarin staat klip
en klaar benoemd dat de coalitie meer woningen wil bouwen dan waarin ‘tot nu toe’ was
voorzien, om aan de groeiende vraag en de enorme wachtlijsten te voldoen. De heer Van
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Gooswilligen zei dit ook al, het gaat dan natuurlijk op een gegeven moment over kwaliteit: de
ambitie is hoog, en de coalitie wil niet dat Houten verrommelt, wil dat netjes en goed doen
en gaat dus met elkaar een stedenbouwkundige visie opstellen, maar intussen wel volle
vaart houden – zoals de heer Stiekema ook zei – op alle projecten die reeds lopen, alle inpassingsmogelijkheden benutten die de coalitie nu al ziet, bijv. als het gaat om het omkatten
van gebouwen. Ook daarover zijn in het coalitieakkoord natuurlijk wel afspraken gemaakt.
Zo zullen daar aanvullende beleidsnotities voor moeten komen. Ook dat moet in een goede
structuur gezet worden. Maar de coalitie blijft de vaart daar wel in houden. De heer Van
Gooswilligen (D66) besteedt graag extra aandacht aan het onderwerp wonen. Het is bekend dat D66 dat een belangrijk onderwerp vindt. Wat er nu gebeurt in het debat is precies
waar D66 al de vinger bij legde wat het coalitieakkoord betreft. De vier formerende partijen
hebben hier beelden bij. D66 leest en hoort dingen. Sommige dingen klinken wat positiever
en over sommige dingen is D66 enthousiaster dan over andere dingen. Maar het is gewoon
niet duidelijk en als het gaat om het formuleren van ambities en een aanpak voor de korte
termijn, helpt het als bekend is wat er op welk moment besloten wordt, en zaken die al beklonken zijn gewoon gemeld worden. Dat schept heel veel duidelijkheid en zorgt dat iedereen weet waar het over gaat. Dus als de heer Corporaal zegt dat de coalitie wat wonen betreft verder gaat dan in het meest ambitieuze verkiezingsprogramma stond, neemt hij aan
dat dit de doelstelling van het CDA betreft om 2500 woningen te gaan bouwen in plaats van
1800. Daar wordt hij reuze enthousiast over en hij neemt aan dat dat voor veel inwoners ook
geldt. Als hij dan echter hoort dat het misschien toch niet zo is, dan wel dat het zelfs geen
plafond is, vindt hij dat erg verwarrend. Daarom bepleit hij nogmaals om duidelijkheid te bieden waar die er is. De heer Pelleboer (CDA) antwoordt dat het CDA om te beginnen de ambities in dezen deelt. Anderzijds is er natuurlijk wel het feit dat er tijd genomen moest worden
om aan het coalitieakkoord te werken, en kun je in die tijd nog geen stedenbouwkundige visie met elkaar uitwerken. Zo’n visie vergt heel veel meer dan enkel het formuleren van ambities. Hij kan wel zeggen dat er wat betreft de wens van de heer Van Gooswilligen om meer
over de verdere invulling te vernemen, juist stappen in het coalitieakkoord zijn genomen om
daar ook meer richting aan te gaan geven. Dat soort zaken zal komende week natuurlijk ook
verder uitkristalliseren in een collegeakkoord. De voorzitter verduidelijkt procesmatig dat
komende weken een collegeprogramma wordt uitgewerkt op basis van voorliggend coalitieakkoord. De raad krijgt dat programma net na de zomer voorgelegd. Daarin staat precies
welk onderwerp wanneer naar de raad komt, conform de daarover al gemaakte afspraken
met de raad: 4 september komt dat in het RTG, 8 september wordt dat besproken in de
raad. Hij neemt aan dat dat ook is waar D66 naar vraagt. De heer Van Gooswilligen (D66)
vindt dat helder, maar wil graag aangescherpt zien hoe de ambities nu precies liggen. Een
stedenbouwkundige verkenning gaat naar zijn idee over de middellange en lange termijn.
Het gestelde inzake 2025 en de 1800 woningen betreft zijns inziens de korte termijn. Korte
en langere termijnzaken lopen steeds door elkaar heen, waardoor de ambitie er niet duidelijker op wordt. Is de ambitie voor de korte termijn tot 2025 nu meer dan 2500 woningen, of
precies 2500 woningen? Is daar überhaupt iets over afgesproken? De heer Corporaal (GL)
antwoordt dat er een grote ambitie is geuit maar niet in de zin van boven de 2500 woningen.
Die 1800 echter, zullen makkelijk gehaald worden, terwijl de coalitie net zoals iedereen vindt
dat er meer nodig is en daar in deze collegeperiode al over wil nadenken en invulling aan wil
gaan geven. Het gaat dus niet om een ambitie voor pas na deze collegeperiode. In deze collegeperiode zal het allang verder gebracht zijn. Dat is ook te zien aan de markt en in de hele
regio Utrecht. Het is ondenkbaar dat je in deze tijd toekunt met een heel voorzichtige raming.
D66 kan dus gerust zijn en haar enthousiasme behouden. De heer Speksnijder (CU) vult
graag aan dat het wat hem betreft volstrekt duidelijk is. Die 1800 woningen worden niet in
het coalitieakkoord genoemd omdat dat reeds vastgesteld beleid betreft wat tot 2025 ingevuld wordt. Het gaat hier om een hoge ambitie om veel meer woningen te gaan bouwen.
Daar staat alleen geen aantal bij omdat daar eerst nog een stedenbouwkundige visie voor
uitgewerkt moet worden, in plaats van lukraak te gaan bouwen. Maar daar gaat de coalitie
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zelfs niet op wachten, de coalitie wil voor kansen op korte termijn al een serie randvoorwaarden opstellen zodat het college ook snel kan toeslaan als die kansen zich voordoen.
Dus hoeveel ambitie wil men dan nog meer zien? – zo vraagt hij. Mevrouw Dubbink (PvdA)
vindt deze verwarring echter precies waarom het misgaat. Het is prima dat de coalitie doorbouwt op de bestaande woonvisie met 1800 woningen of wat daar ook maar voor nodig is
om het gat te dichten, maar dat is allang besloten. Het gaat hier om het doen van uitspraken
over wat je na 2025 doet; dat je 5000 woningen bouwt en of je omhoog gaat en of je buiten
de Rondweg wilt gaan bouwen. Volgens haar is de coalitie daar niet uitgekomen, schuift de
coalitie dat voor zich uit terwijl zij de coalitie oproept om daar wel een uitspraak over te doen
in het collegeprogramma. Pas dan weten de raad en de inwoners waar men naartoe gaat en
gaat men praten, misschien wel 10 jaar, maar dàt is nodig, dat ontbreekt nu en dat mag niet
in zo’n hoofdlijnenakkoord over zo’n urgent probleem. Dat is haar oproep.
Mevrouw Smith (CU) wil nog iets over de Jeugdzorg zeggen. Ze is blij dat mevrouw Dubbink
aangeeft dat zij die ook belangrijk vindt. Mevrouw Dubbink gaf aan dat ze met name de term
‘jeugdhulp’ tegenkwam in het akkoord en niet zozeer ‘Jeugdzorg’. Misschien zegt dat wel
iets over de vernieuwende werkwijze van de coalitie, want ‘jeugdhulp’ is namelijk de nieuwe
term voor ‘Jeugdzorg’. Men bedoelt dus hetzelfde. Mevrouw Dubbink (PvdA) antwoordt dat
dat misschien correct is, maar dat er ook nog zoiets als Jeugdzorg bestaat in Houten. Die
verkeert in een transitieperiode, daar mag men zijn handen niet van afhelpen. Ook daarvan
moet je aangeven hoe je daar mee om zou willen gaan.
De heer Van den Berg (SGP) wil allereerst de nieuwe coalitie feliciteren met het bereiken
van een akkoord en ook met de wijze waarop zij hierin heeft getracht ideeën uit de samenleving te betrekken. Ook inhoudelijk bevat het akkoord diverse punten waar SGP-Houten van
harte mee in kan stemmen. Hij somt ze op. 1. Er wordt pas op de plaats gemaakt met Fort
Honswijk. De coalitie gaat terug naar de tekentafel en richt een nieuw proces in. Dat is volledig juist, wijs, en geeft credits aan betrokken inwoners en organisaties die hier stevig aandacht voor hebben gevraagd. 2. Bij aanbesteding en inkoop wil het nieuwe college ook nadrukkelijk lokale ondernemers uitnodigen: een mooi voornemen om stappen op te zetten, de
SGP gaat kritisch volgen of daar ook echt stappen op gezet worden. 3. De coalitie steunt het
vrijwilligerswerk in Houten volop. Ook dat juicht de SGP van harte toe, maar de fractie maant
wel om dat niet ten koste te laten gaan van professionele krachten; dus niet om goedkoop
betaald werk mee te vervangen. De volgende punten betreffen het proces en het coalitieakkoord als zodanig. 4. Al eerder is gememoreerd vanavond, en wil hij zeker onderstrepen, dat
de SGP het zeer teleurstellend heeft gevonden dat er tijdens de formatiefase geen interesse
was in de standpunten van de SGP. De fractie is niet eens fatsoenlijk voor een gesprek uitgenodigd. Dat had echt anders gemoeten. De SGP gaat kijken of de coalitie de komende tijd
op een andere manier naar de oppositie en de SGP gaat kijken en zich anders in dezen gaat
opstellen. 5. Tijdens een van de expertsessies maakte Schalkwijker Jan Baas, hier ook
aanwezig, een heel treffende opmerking. Hij zei: “Kijk nou niet alleen door de roze bril. Benoem nou ook de problemen die er ook zijn. Kijk daar niet naar op een manier alsof er geen
lastige kwesties zijn. Probeer ook echt iedereen te betrekken, niet alleen de mensen die –
ook al is dat heel goed – tòch al vaak naar inwonersbijeenkomsten komen. Ga samen met
alle inwoners ontwikkelen, zoek die mensen ook op als zij niet zelf naar de gemeente komen, ook in de kleine kernen.” 6. Het akkoord staat bol van termen als ‘dit thema vraagt
aandacht’, ‘we gaan stimuleren’, ‘we kijken kritisch naar’, ‘we gaan ontwikkelen’, ‘we gaan op
zoek naar’. Meerdere oppositiepartijen legden hier al de vinger bij. De SGP roept de coalitie
op om concreet te worden en niet alleen maar te verwijzen naar het nog te maken collegeprogramma. Dat volstaat niet, want sommige dingen zijn al uiterst concreet in het coalitieakkoord: de 7,5 km. waarbij je echt de fiets moet pakken kwam al als voorbeeld voorbij. Oppositiebreed is er behoefte aan nadere concretisering. De SGP roept de coalitie op om niet alleen te blijven hangen in algemeenheden, hoe mooi sommige ambities ook zijn. 7. Moeilijke
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keuzes worden vooruit geschoven op diverse punten. De SGP zal de coalitie daarom vooral
beoordelen op haar daden. De coalitie moet aan de slag en aan het werk met wonen, met
energieambities, in het buitengebied, en de zorg. Om dat werk nog beter te kunnen doen
heeft de SGP nog een aantal aanmoedigende en kritische vragen. Als het gaat om wonen,
zijn dit de volgende punten en vragen. 1. De tekst “Houten heeft een dorpse sfeer en een
uniek stedenbouwkundig ontwerp. Houtenaren vinden het belangrijk dat dit zo blijft.” had een
tekst van SGP-Houten kunnen zijn. Hoe gaat de coalitie er nu precies voor zorgen dat die
dorpse sfeer behouden blijft? Het voornemen tot hoogbouw of grootschalig buiten de Rondweg bouwen, staat haaks op deze tekst. Hoe ziet de coalitie nu het waarmaken van deze
mooie woorden? Daar gaat de SGP de komende tijd zeker op letten. 2. Zoals bekend, vindt
de SGP dat geprobeerd moet worden om Houtense woningzoekenden zoveel mogelijk voorrang te geven op de Houtense woningmarkt. Dat kan niet altijd precies volgens de regels,
maar laat de coalitie zoeken naar het maximale om de Houtense woningzoekenden in Houten zelf een plek te geven. Als het gaat om de thematiek van energie, duurzaamheid en
groen, zijn het de volgende punten. 1. Dit college wil verder vaart maken met zonne-energie.
Ook de SGP heeft daar vaak aandacht voor gevraagd, dit is een heel goed punt. Maar ook
hier weer rijst de vraag of het concreter kan qua aantallen en plannen. De SGP ziet daar
graag een concrete ambitie op. 2. De SGP vraagt ook aandacht voor vervuiling rond plastic.
Rondom het opruimen van zwerfafval is er nog veel werk te verzetten, maar ook aan de
voorkant, de productie van plastic, kan veel gebeuren. De SGP daagt het college uit om op
dat vlak ambities te tonen en plannen te maken. 3. Wat betreft groen en groenonderhoud,
vindt de SGP de tekst in het coalitieakkoord erg vaag. Er staat: “Voor de beeldkwaliteit en
beleving van de openbare ruimte kijken we kritisch op welke plekken meer onderhoud en
onkruidbestrijding nodig is.” Laat de coalitie kleur bekennen: komt er nu substantieel geld bij
of niet? Laat men daar vaart achter zetten; daar heeft de SGP heel lang om gevraagd en nu
is er het moment om dat ook echt te doen. Laat de coalitie daar duidelijk en concreet over
zijn. Als het gaat om agrariërs en het buitengebied gaat het om het volgende punt. De tekst:
“We houden daarbij rekening met de positie van de agrarische ondernemers en de inwoners
en wegen de verschillende belangen altijd in samenspraak af” is ook weer vaag: wanneer
gaat Houten er nu eens onomwonden voor kiezen om met trots het belang van haar landbouwsector uit te dragen, in plaats van altijd weer met een ‘maar’ en dat vingertje aan te geven dat het nog niet goed genoeg is en er nog iets extra’s voor nodig is? Laat men als gemeente nu gaan staan voor die prachtige sector die Houten ook zo mooi maakt. Als het gaat
om zorg gaat het om het volgende. De SGP benadrukt graag haar overtuiging dat alle mensen kostbaar en waardevol zijn, en nadrukkelijk aandacht vragen voor de minderbedeelden
in de samenleving: kwetsbaren, armen, eenzamen, mensen die zorg nodig hebben. Laat de
gemeente er voor hen zijn. 2. De SGP heeft zorgen over de zorg, ook in het licht van de naderende vergrijzing in Houten. Laat de coalitie inzetten op ontschotten, niet denken vanuit
systeemoplossingen maar vanuit de cliënt. De SGP ziet graag een innovatieve zorgagenda
met duidelijke prioriteiten. Na de transitie is er nu nog een transformatie nodig in de zorg.
Dan zijn er nog wat overige punten. De kiezers van de SGP maar ook het CDA in ’t Goy
wachten er al zo lang op en de SGP vraagt er al zo lang om: waarom is het fietspad naar de
Goyerbrug niet genoemd? Andere fietsverbindingen staan wel vermeld. Wanneer komt dat
pad er nu? Hij komt nu tot een afronding. Hij begon met een oproep aan de nieuwe coalitie
en daarmee aan de beoogd wethouders om aan het werk te gaan. De SGP wil niet alleen
woorden, maar ook daden zien en geeft de vier beoogd wethouders om dat te benadrukken
als cadeautje werkhandschoenen in de kleur van de SGP. Tot slot wenst de SGP de nieuwe
coalitie en het beoogde nieuwe college van b& w bij het uitvoeren van de plannen Gods onmisbare zegen toe.
De heer Veldkamp (GL) begrijpt dat de heer Van den Berg vindt dat bij het participatieproces tot nog toe alleen de usual suspects komen opdagen en niet alle inwoners. Dat klopt en
is ook een taai probleem, hoe je iedereen betrokken krijgt. Aan de andere kant is dat wel
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een wat makkelijk verwijt aan de coalitie en is hij benieuwd wat voor ideeën de heer Van den
Berg daar zelf over heeft. Hoe zou je dat nu concreet verhelpen? Moet je dan huisbezoeken
afleggen, enquêtes houden in de kleine kernen? De heer Van den Berg (SGP) vindt dit een
mooie vraag. Wat de SGP betreft toont de coalitie vooral een houding van: erop uit, naar de
mensen toe, niet alleen een uitnodiging versturen en wachten of men misschien komt. Dus
inderdaad aanbellen en de mensen opzoeken. Volgens hem heeft GroenLinks dat in verkiezingstijd ook met de hele fractie gedaan, en het kan ook prima.
De heer Speksnijder (CU) werd even getriggerd door de kritiek van de heer Van den Berg
dat het akkoord een aantal vaagheden bevat. Hij zou het zelf liever kwalificeren als een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking zal men vanzelf gaan zien. De SGP heeft zelf ook nadrukkelijk tijdens het proces gepleit voor inbreng vanuit de raad en voor serieus genomen
worden als overige fracties. Het antwoord daarop is: ja, dat heeft de coalitie gedaan en zal
zij ook de komende periode gaan doen. De SGP gaat dus, zo kan hij geruststellen, op haar
wenken bediend worden. Verder ziet hij de SGP vooral ook graag blijven meedoen.
De heer Pelleboer (CDA) is direct aangesproken inzake het fietspad Goyerbrug. Dat is een
heel belangrijk fietspad, zo is hij zeker met de heer Van den Berg eens. Met het coalitieakkoord wordt ook stevig ingezet op het zoveel mogelijk oplossen van alle ontbrekende schakels in de fietsstructuur. Het fietspad Goyerbrug valt daar vanzelfsprekend ook onder, alleen
moet men natuurlijk ook goed kijken naar de financiën, waarbij de provincie natuurlijk ook
nog aan zet is. Dat zijn allerlei zaken die daar ook bij spelen. Maar de inzet is om zoveel
mogelijk van die ontbrekende fietsschakels te gaan oplossen. De heer Van den Berg (SGP)
had dit antwoord wel een beetje verwacht. Hij heeft die zin natuurlijk ook gelezen in het akkoord, maar er blijft toch nog een soort mist omheen hangen of die brug er nu wel of niet
komt en of er nu wel of geen geld voor is. De SGP ziet in ieder geval graag dat er echt ambities op dit punt komen en het ook concreet wordt. Dus laat de coalitie het dan ook benoemen, dan weet men waar men elkaar op kan afrekenen. Nu is het de SGP nog te vaag.
De heer Wilson (HA!) reageert namens de fractie van Houten Anders! op het coalitieakkoord met om te beginnen een bloemlezing van veel gebezigde termen in het akkoord: ‘Wij
willen’, ‘We onderstrepen’, ‘Wij zijn’, ‘We werken’, ‘We vinden’, ‘We blijven’, ‘Wij steunen’,
‘Wij denken’, ‘We onderzoeken’, ‘We formuleren’, ‘Wij hebben’, ‘We streven’, ‘Wij merken’,
‘We maken’, ‘We laten’, ‘We hechten’, ‘We staan’, ‘We gaan’, ‘we bereiden’, ‘we faciliteren’,
‘we herijken’....Het coalitieakkoord beschrijft hoe de coalitiepartijen met de vier grote vraagstukken aan de slag willen gaan. Dit zijn de ambities van de coalitie, maar Houten Anders!
verwacht van de coalitiegenoten meer concreetheid. De coalitie noemt dit document een
agenda, laat men het dan ook gelijk invullen met concrete zaken, verplichtingen en daaruit
voortvloeiende keuzes: helder communiceren, verantwoordelijken aanwijzen, doelstellingen
benoemen, tijdlijnen vastleggen, ijkmomenten bepalen. De vier grote vraagstukken vragen
alle aandacht en eerlijk gezegd vindt Houten Anders! dat er geen tijd te verliezen is. Het bewaken van de sociaal-maatschappelijk balans, de betrokkenheid van de burgers, een energie neutraal Houten en natuurlijk voldoende woningen, zijn allemaal uiterst belangrijke zaken
die een efficiënt en transparant proces vergen. Houten Anders! zal de komende 4 jaar kritisch de plannen volgen, de processen monitoren, inspraak en participatie verwachten en de
gemaakte afspraken bewaken. De fractie zal vanavond nog niet ingaan op de algemene inhoud, juist en vooral ook omdat zij vindt dat dit document niet meer is dan een samenvoeging van vier verkiezingsprogramma's. Het is een opsomming van alles wat er ter tafel gekomen is. In die zin is het document ‘compleet’, maar onderlinge tegenstellingen zijn gemeden en daarom vindt Houten Anders! belangrijke stellingen soms nog te vaag. Heeft de coalitie de betrokken inwoner nu kunnen bereiken, of heeft de coalitie de lat te hoog gelegd door
alleen experts op elk gebied uit te nodigen? Houten Anders! is wel benieuwd of de inwoner
zich kan vinden in het proces en of de kiezers van de coalitie en -partijen zich nog herkenVerslag raadsvergadering gemeente Houten d.d. 12 juni 2018
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nen in de gemaakte keuzes. Het vinden van draagvlak is voor sommige onderwerpen cruciaal, maar wat gaat de coalitie doen als er geen draagvlak is? Participatie vindt Houten Anders! ook heel belangrijk. Maar participatie heeft alleen maar zin als de burger zijn bijdrage
herkent in het proces. Participatie is meer dan alleen luisteren, opschrijven en er niet meer
op terug komen. Afsluitend, feliciteert Houten Anders! de coalitie met het bereikte akkoord
en kijkt zij met positief enthousiasme uit naar de uitvoering. Het beleid, de invulling, de uitvoering en de communicatie, daar is de fractie nieuwsgierig naar; wordt het meer van hetzelfde of durft de coalitie Anders!? Laat de coalitie aan de slag gaan.
SCHORSING
De voorzitter schorst conform afspraak de vergadering kort alvorens verder te gaan met het
volgende onderwerp.
4.

2018-027 Benoeming wethouders
De voorzitter heropent de vergadering en duidt hoe het proces van benoeming van wethouders in zijn werk gaat. Tot voorzitter en leden van de commissie die de geloofsbrieven
onderzoekt zijn benoemd respectievelijk de raadsleden Dubbink, Jimmink en Van den Berg.
Hij geeft mevrouw Dubbink het woord om namens de commissie verslag te doen.
Mevrouw Dubbink meldt dat de commissie de geloofsbrieven van de kandidaat wethouders
heeft onderzocht en heeft geconstateerd dat de te benoemen wethouders voldoen aan alle
vereisten in de Gemeentewet. De commissie adviseert positief en ziet geen beletselen voor
benoeming. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn aan de commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht en stelt vast dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en goed
bevonden. Alvorens te kunnen overgaan tot stemming dient er een commissie tot stemopneming te worden benoemd, omdat er voor het benoemen van personen schriftelijk dient te
worden gestemd. Hij constateert dat de raad kan instemmen met het praktische voorstel om
hiertoe dezelfde personen te benoemen die ook de commissie vormden die de geloofsbrieven heeft onderzocht. Hij constateert ook dat de raad instemt met zijn voorstel om alle vier te
benoemen personen op één briefje bijeen te plaatsen. De raadsleden kunnen daar voor of
tegen stemmen of blanco stemmen.
De stemopneming geschiedt en mevrouw Dubbink brengt als voorzitter van de commissie
tot stemopneming verslag uit aan de voorzitter. De voorzitter verzoekt mevrouw Dubbink
om de uitslag bekend te maken. Mevrouw Dubbink meldt dat Kees van Dalen met 24
stemmen voor en 5 stemmen is gekozen; dat Hilde de Groot met 24 stemmen voor en 5
stemmen is gekozen; dat Herman Geerdes met 24 stemmen voor en 5 stemmen is gekozen;
en dat Jana Smith met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen is gekozen. De voorzitter
dankt mevrouw Dubbink voor het bekend maken van deze uitslag en feliciteert de te installeren wethouders met hun benoeming. Hij constateert dat de uitslag geldig is en dat de wethouders voldoende stemmen op zich verzameld hebben, zodat kan worden overgegaan tot
hun installatie.
De heer C. van Dalen legt in handen van de voorzitter de eed af en is daarmee geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Houten. De heer H.J.C. Geerdes legt in handen van
de voorzitter de verklaring en belofte af en is daarmee geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Houten. Mevrouw J. Smith-Visser legt in handen van de voorzitter de eed af en
is daarmee geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Houten. Mevrouw H.S. de Groot
legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af en is daarmee geïnstalleerd als
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wethouder van de gemeente Houten. De voorzitter feliciteert de wethouders met hun installatie.
5.

2018-044 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
De voorzitter meldt dat dezelfde commissie die de geloofsbrieven van de wethouders heeft
onderzocht, de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten en beëdigen raadsleden heeft onderzocht en verzoekt mevrouw Dubbink om verslag te doen van de bevindingen van de
commissie.
Mevrouw Dubbink meldt dat de commissie bestaande uit de heren Jimmink, Van den Berg
en haar eigen persoon de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden heeft onderzocht en
heeft nagegaan of aan alle vereisten van de Gemeentewet voldaan is. De commissie adviseert positief en ziet geen beletselen voor toelating van de benoemde leden tot de raad. De
voorzitter constateert dat de kandidaat raadsleden kunnen worden toegelaten en gaat over
tot hun beëdiging.
De heer J.N. de Jong legt in handen van de voorzitter de eed af en is daarmee beëdigd als
raadslid van de gemeente Houten voor de fractie van het CDA. Mevrouw G.L.C. Engels legt
in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af en is daarmee beëdigd als raadslid
van de gemeente Houten voor de fractie van GroenLinks. Mevrouw G.J. Vonck-Moes legt in
handen van de voorzitter de eed af en is daarmee beëdigd als raadslid van de gemeente
Houten voor de fractie van de ChristenUnie. De voorzitter feliciteert de raadsleden met hun
toelating en beëdiging en overhandigt hen een boeket bloemen en het boekje “de Grondwetwijzer”.

6.

2018-045 benoeming commissieleden
De voorzitter resumeert dat de fractie van de ChristenUnie graag een nieuw commissielid
wil laten benoemen, nu mevrouw Smith tot het college toetreedt.
Mevrouw A. van Rees legt in handen van de voorzitter de eed af behorende bij het commissielidmaatschap en is daarmee benoemd tot commissielid voor de fractie van de ChristenUnie.
De voorzitter spreekt de nieuwe wethouders en nieuwe raadsleden toe. Hij feliciteert namens de raad de wethouders met hun benoeming. Zij vervullen een eervolle en veeleisende
taak. In bestuurlijk Nederland wordt wel eens verzucht waar je mensen die zo gek zijn om
zich beschikbaar te stellen voor een dergelijk veeleisend en ook risicovol beroep vandaan
haalt. De heer Van Gooswilligen had het al over zakkenvullers. Ironisch heet hij de nieuwe
wethouders welkom in het gilde van zakkenvullers. In Houten weerklinkt die vraag gelukkig
niet. Een juiste mengeling van ambitie en dienstbaarheid, aangevuld met een mooie dosis
liefde voor Houten kenmerkt de wethouders van Houten over het algemeen. Hoe kan het
ook anders, in een plaats waar zoveel kwaliteit is qua leefomgeving en in de samenleving?
Houten heeft weer een ‘missionair’ college - hoewel de Gemeentewet zo’n begrip helemaal
niet kent omdat er altijd een college is; toch voelt men dit wel zo en heeft men dit de afgelopen maanden ook zo ervaren. En - het is al eerder gememoreerd - het heeft ook best lang
geduurd. Uiteraard had het allemaal heel goede redenen, maar de gemeente is er wel echt
aan toe om weer gewoon een zittend college te hebben. Het team telt twee nieuwelingen:
Hilde de Groot en Jana Smith. Een mooie verjonging, hoewel dit niet bedoeld is ten nadele
van de ouderdom, wijsheid en grijsheid van de beide andere collegeleden. Overigens is het
ook maar net hoe je ‘jong’ definieert. Ervaren in de raad zijn zij zeker wel. En men vergeet
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ook wel eens dat Herman Geerdes, hoewel hij al voor de derde keer wethouder wordt, eigenlijk toch ook nog maar een beginnende veertiger is. Hij denkt dat eigenlijk vooral Kees
van Dalen het zwaar zal krijgen met al die toch relatief jongen honden om zich heen. Na een
wisseling in het college moet altijd alles weer zijn plek vinden, maar hij heeft er het volste
vertrouwen in dat dat ook dit keer weer in orde komt. Hij is blij met het enthousiasme, de drive en de vernieuwende inbreng die Jana en Hilde gaan leveren. En ook al gaan zij door,
toch is het goed te memoreren dat men de zittende wethouders, Herman Geerdes en Kees
van Dalen dankbaar is voor hun inzet in de afgelopen raadsperiode. Vertrekkende wethouders bedank je, maar het is ook goed om dat nog eens bij zo’n nieuwe raadsperiode te benadrukken. Ieder op zijn eigen terrein en op zijn eigen wijze hebben zij zich ingezet voor de
Houtense samenleving. De opgaven van de afgelopen jaren waren bepaald niet misselijk:
naast nog steeds fikse bezuinigingen waren er nieuwe taken en grote verantwoordelijkheden
ook in het sociaal domein. Met veel inzet van en ook dank aan maatschappelijke partners,
een actieve samenleving èn de ambtelijke organisatie is een zeer groot deel van de doelstellingen gerealiseerd, en wel op zo’n manier dat Houten er nog steeds goed bij ligt, en – zegt
hij een beetje trots als burgemeester - er zelfs beter op is geworden. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid en de inzet van veel inwoners, instellingen en bedrijven hebben dat allemaal mogelijk gemaakt. Een nieuwe ploeg gaat de draad nu oppakken. Er ligt een coalitieakkoord dat uitgewerkt gaat worden in een collegeprogramma. En welke grote taken liggen
er dan? Er zijn vanavond al best een aantal de revue gepasseerd. De komende raads- c.q.
collegeperiode zal cruciaal zijn voor het uiteindelijk tot een succes maken van de grote decentralisaties: de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet; zaken waar veel geld mee is
gemoeid en die de belangen van vaak kwetsbare inwoners direct raken en waar de gemeente ook nieuwe wegen zoekt in de samenwerking met allerlei instellingen. Na de transitie nu
de transformatie, heet dat in het jargon. Een goede transformatie met echt maatwerk en oog
voor noden en zorgen van inwoners zal heel veel inlevingsvermogen, betrokkenheid, luisteren naar de professional, organisatiekracht, luisteren naar de inwoner en creativiteit vereisen. Maar ook andere, zeker zo grote vraagstukken doemen op: welke positie neemt Houten
in in de regio Utrecht? Een regio waar de aantrekkingskracht op bedrijven en inwoners heel
groot is. Waar de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, recreatie en mobiliteit enorm
is. Op welke manier kan het groene en leefbare karakter van Houten vastgehouden en wellicht zelfs uitgebouwd worden? Hoe verhoudt Houten zich tot de andere gemeenten in dit
gebied? Welke keuzes maken die andere gemeenten/welke keuzes maakt Houten, zodat de
unieke kwaliteiten van de regio Utrecht en van de gemeente Houten niet verloren gaan maar
juist versterkt worden? Hoe gaat men als gemeente om met de zo noodzakelijke energietransitie? Welke kwetsbaarheden kent Houten voor klimaatverandering? Hoe bereidt men
zich daar als gemeente op voor? Steeds meer is ook een verandering te zien in de verhouding tussen overheid en samenleving. Hoe laat men als gemeente al die maatschappelijke
initiatieven bloeien? En welke onnodige belemmeringen zitten er in beleid, regelgeving en
het eigen handelen als gemeente? Maar ook: hoe houdt je als gemeente de veiligheid, leefbaarheid en woonkwaliteit hoog, samen met de inwoners? Wat kun je en wil je loslaten als
overheid en waar kun je en wil je op de eigen kracht van de samenleving vertrouwen? Dat
zijn vraagstukken waar raad en college ook in een aparte conferentie in september met elkaar bij stil zullen staan en zichzelf een spiegel zullen voorhouden. Men gaat, kortom, een
boeiende periode tegemoet die het beste zal vragen van ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Een periode waarin de gemeentelijke overheid op een steeds breder terrein de eerste
overheid zal zijn waar burgers mee te maken hebben. Maar zeker ook een periode waarin
men zal ervaren waar de grenzen liggen van wat de overheid eigenlijk wel kan, en misschien
tot zijn verbazing zal ontdekken welke onvermoede krachten er schuilen in de samenleving.
Een bijzondere tijd in een bijzondere plaats. Voor de nieuwe collegeleden een voorrecht en
een grote verantwoordelijkheid waarbij hij hen veel wijsheid wenst.
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Hij komt nu toe aan de nieuwe raads- en commissieleden en daarmee eigenlijk ook nog
weer even aan de overige raadsleden, maar heeft die laatste een paar weken geleden ook
al toegesproken. Het is prachtig om te zien dat er steeds weer nieuwe mensen klaarstaan
om zich in te zetten als raads- of commissielid voor de Houtense samenleving. Door de coalitievorming en de nieuwe collegebezetting schuiven er nieuwe, maar ook wel op verschillende manieren korter en langer geleden bekende mensen de raad weer in. Voor hun bereidheid om dat te doen spreekt hij namens de Houtense samenleving grote waardering uit;
elke week opnieuw veel tijd en energie steken in de politiek, vaak naast een soms fulltime
werkkring is een opgave die alleen vanuit idealisme kan worden waargemaakt. Raads- en
commissieleden zijn belangrijke vertegenwoordigers van de lokale overheid. Mede dank zij
hun inspanningen, hun kritische en ook opbouwende houding en inzet voor de samenleving
is de overheid in Houten in staat tot goed bestuur. En goed bestuur is, zoals bekend, een
noodzakelijke randvoorwaarde voor een bloeiende samenleving. Raad en college moeten
zich blijven inspannen voor een goed bestuur. Men heeft zojuist via de eed of belofte toegezegd om getrouw te zullen zijn aan de Grondwet. Dat is geen vrijblijvende zaak. Hij twijfelt er
ook niet aan dat men dat serieus neemt. Dat is ook de reden dat hij bij de installatie van de
nieuwe raad in maart heeft voorgesteld om met elkaar de komende jaren wat aandacht te
besteden aan die grondwet. Met een boekje als hulpmiddel – alle raads- en commissieleden
hebben het ontvangen: “De grondwetwijzer”, geschreven door Bas de Gaay Fortman samen
met zijn kleinzoon Olivier. De ondertitel van het boekje luidt “voor dialoog en praktijk in de
gemeentepolitiek”. Dat is toepasselijk. Om de Grondwet voor eenieder wat levendiger te
maken, heeft hij de raadsleden gevraagd ieder op hun beurt in de raadsvergadering een
passage uit de Grondwet voor te lezen. Hij hoopt dat ook de nieuwe leden dat willen gaan
doen. Elke vergadering een volgend raadslid; in principe zonder al te veel verdere toelichting. Het is niet de bedoeling om politiek te bedrijven aan de hand van de Grondwet, maar
vooral een moment van reflectie met elkaar te hebben op het raadswerk, waarbij natuurlijk
best nuances en invalshoeken van de verschillende politici tot uitdrukking mogen komen.
Vanavond is het voor de drie zojuist beëdigde nieuwe raadsleden en eigenlijk voor alle overige raadsleden ook wel een beetje een start van de nieuwe raadsperiode. Hij wenst hen
daarbij veel wijsheid en succes toe.
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BESLUITVORMENDERAAD
7.

Heropening (is komen te vervallen)
De voorzitter stelt de besluitvormende raad aan de orde.

8.

2018-038 Coalitieakkoord 2018-2022
Raadsvoorstel 2018-038 Coalitieakkoord 2018-2022 wordt unaniem aangenomen.

9.

2018-043 Benoeming diverse functies
Raadsvoorstel 2018-043 wordt met algemene stemmen aangenomen.

10.

2018-032 Ontwerpbegroting 2019 Jaarstukken 2017 Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Raadsvoorstel 2018-032 wordt met algemene stemmen aangenomen.

11.

2018-023 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Raadsvoorstel 2018-023 wordt met algemene stemmen aangenomen.

12.

LTM18.06 Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 12
juni 2018
De geactualiseerde lijst wordt conform vastgesteld.

13.

RCV18.006 Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 15 mei 2018
Het verslag wordt conform vastgesteld.

14.

LIST18.005 Vaststellen doorlopende lijst van 12 juni 2018
De doorlopende lijst wordt conform vastgesteld.

15.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter de raads-, commissie- en collegeleden
veel succes voor de komende tijd en sluit hij de vergadering om 21. 45 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2018.
De raad voornoemd,
De griffier,

de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong
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Bijlage 1: Toezeggingen
Datum
raad

Voorstelnummer-Agendapunt

12 juni
2018

Toezegging

Portefeuillehouder

Stand van zaken/
planning

Er zijn in deze vergadering geen toezeggingen
gedaan.
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