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Inleiding 
Voor u ligt het raadsprogramma voor de  periode 2014-2018. Het raadsprogramma is het resultaat van 
de gesprekken tussen raadsfracties, bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over 
het beleid voor de komende vier jaar. Met dit proces geeft het college uitvoering aan de afspraak van 
de coalitie van D66, VVD, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie/SGP met steun van Het Vechtse 
Verbond om het hoofdlijnenakkoord in een open houding uit te werken. Met een breed draagvlak is 
het immers mogelijk om de grote uitdagingen tijdens deze raadsperiode op constructieve wijze aan te 
pakken. Samen verder voor Stichtse Vecht.  
 
Net als bij de vorming van het hoofdlijnenakkoord zijn enkele korte en krachtige bijeenkomsten 
georganiseerd. Alle raadsfracties hebben input geleverd voor het op te stellen raadsprogramma, mede 
aan de hand van de beschikbaar gestelde schriftelijke inbreng van maatschappelijke instellingen. Ook 
bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben hun reactie op het 
hoofdlijnenakkoord gegeven. Tijdens deze inspiratiesessies is een groot aantal nieuwe punten en 
aanvullingen opgehaald. De oogst van beide rondes is vervolgens besproken met alle raadsfracties. 
Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal nieuwe hoofdlijnen ten opzichte van het 
hoofdlijnenakkoord. Veel andere suggesties zijn waardevolle aanbevelingen ten aanzien van het 
bestaande beleid en worden als zodanig aangeboden aan het college. Deze punten zijn in een 
separate bijlage opgenomen.  
 
Dit open en transparante proces heeft geresulteerd in een kort en krachtig raadsprogramma met 
breed draagvlak en een concreet uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen, gebaseerd op een 
continuering van een solide financieel beleid. In het raadsprogramma is geen doorrekening van de 
hoofdlijnen opgenomen. Deze zal later worden aangeboden bij de behandeling van de 
programmabegroting 2015. 
 
Leeswijzer 
De hoofdlijnen in dit programma zijn afkomstig van de inspiratiesessies met raadsfracties, inwoners en 
maatschappelijke instellingen en uit het hoofdlijnenakkoord van de coalitie. Om de herkomst 
inzichtelijk te maken zijn in dit werkdocument alle punten die zijn genoemd bij de inspiratiesessies in 
rood aangegeven. Dit betreffen zaken die tijdens de bijeenkomst op 28 mei door alle raadsfracties zijn 
benoemd als aanvullingen op het hoofdlijnenakkoord.  Deze aanvullingen zijn niet altijd letterlijk 
opgenomen, maar zijn vertaald in krachtige uitspraken op hoofdlijnen. 
 
Bij dit raadsprogramma is een tweetal documenten als bijlage opgenomen: het hoofdlijnenakkoord van 
de coalitie van D66, VVD, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie/SGP met steun van Het Vechtse 
Verbond dat reeds vastgelegd is, en de waardevolle aanbevelingen ten aanzien van het bestaande 
beleid die als zodanig worden aangeboden aan het college. 
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Algemeen 
 

1. Het college staat voor bestuurlijke stabiliteit en continuïteit, zowel naar de gemeenteraad als 
richting de inwoners. Daartoe blijven het college en de coalitiepartijen investeren in het 
onderling vertrouwen en een goede relatie met de gemeenteraad als geheel. Ook wordt de 
ingezette lijn van inwonersparticipatie voortgezet.  

 
2. Het beleid van het college van de periode 2011-2014 wordt op de volgende punten 

gecontinueerd en doorontwikkeld: 
a. Solide financieel beleid; 
b. Gebiedsgericht werken;  
c. Toekomstvisie Focus op Morgen;  
d. Participatie en transparantie; 
e. Veiligheid en Handhaving; 
f. Minimabeleid; 
g. Duurzaamheid; 
h. Nuloptie voor coffeeshops, bordelen en gokhallen; 
i. Verkeersbeleid en –standpunten; 
j. Dienstverlening en ICT; 
k. Social Return. 
 

3. In de periode 2014-2018 is veel aandacht nodig voor de transities in het sociaal domein; er is 
een stevig fundament vereist. Dit wordt bestuurlijk verankerd door aanstelling van een 
coördinerend wethouder en een bestuurlijk team (met de wethouder WMO/volksgezondheid 
en de wethouder sociale zaken/participatiewet en jeugdzorg). Daarnaast wordt het college als 
geheel betrokken. De huidige rol van de kerngroep transities sociaal domein, met daarin 
raadsleden uit Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, wordt gecontinueerd. 

 
4. Het college intensiveert - binnen de budgettaire mogelijkheden - het beleid op de volgende 

terreinen: 
a. Economie; 
b. Toerisme en recreatie; 
c. Sport. 
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1. Bestuur en dienstverlening 
Stichtse Vecht is een jonge, zelfbewuste gemeente, bestaande uit twaalf kernen met elk een eigen 
karakter. Grote uitdagingen vragen daarom om heldere keuzes, innovatie en oplossingen met lef en 
oog voor de menselijke maat. Inwoners kunnen op ons rekenen. Daarom versterken wij initiatieven uit 
de samenleving en ontwikkelen werkwijzen om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn. Naast 
het gebiedsgericht werken, zien we ook kansen in regionale samenwerking. Daarbij werken wij samen 
in wisselende coalities en kiezen voor een actieve, initiërende rol in de regio. 
 
1.1 Identiteit 

- Steeds meer initiatieven ontstaan in de samenleving. Inwoners zijn beter in staat deze 
initiatieven vakkundig te organiseren en financieringsbronnen te vinden. Wij staan dicht bij de 
burger en streven er naar om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij gemeentelijke 
plannen. 

- De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld bij social return, duurzaamheid en 
eigen monumenten. 

 
1.2 Dienstverlening en advies 

- Wij staan voor een goede dienstverlening. 
Daarom willen wij de klanttevredenheid 
gericht meten en verbeterinitiatieven 
ontplooien. Dit betekent ook dat de 
klachtenprocedure moet worden verbeterd. 

- Wij stellen een actieplan op voor het 
verminderen van regeldruk en het 
versnellen van procedures (project ‘nu al 
eenvoudig beter’), met name voor 
vrijwilligers, inwoners en ondernemers. 
Daarnaast worden alle leges doorgelicht.  

- Ter versterking van de ambtelijke 
organisatie zal een functie financiën en bedrijfsvoering worden ondergebracht bij een directeur 
bedrijfsvoering. Ook zetten wij een (in de regio werkende) ‘subsidiespecialist’ in, die onder 
meer kijkt naar wat Europa voor ons kan doen in de zin van kennisdeling en subsidies. 

 
1.3 Samenwerking  

- De gemeente Stichtse Vecht is de schakel geworden tussen de agglomeraties van Utrecht en 
Amsterdam. Regionale samenwerking is zowel gericht op Utrecht (BRU en U10) als de regio 
Amsterdam (Noordvleugel). 

- De samenwerking met Wijdemeren en Weesp wordt voortgezet, en uitgebreid waar dat 
wenselijk en efficiënter is. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

o Bijzondere aandacht voor invloed van de raad, zodat de democratische legitimatie is 
gegarandeerd; 

o Behoud van voldoende controle op de inhoud en het proces; 
o De relatie met en de eventuele consequenties voor andere samenwerkingsverbanden 

(o.a. U10) blijft onder de aandacht. Waar mogelijk gaan wij nieuwe samenwerkings-
verbanden gezamenlijk aan; 

o Aandacht voor de bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen; 
o Borging van afspraken. 

- College en raad besteden aandacht aan de verbonden partijen (gemeenschappelijke 
regelingen). Eén collegelid krijgt hier een coördinerende rol in, om voldoende aandacht voor 
het beheer en de planning & control te waarborgen. 

 
 
2 Gebiedsgericht werken 
Gebiedsgericht werken staat in onze twaalf kernen centraal. Uitgangspunt is het bevorderen van een 
prettige en veilige woon- en leefomgeving. We kiezen daarbij voor maatwerk per kern met 
actieplannen voor de korte en lange termijn. Het doel van deze gebiedsgerichte aanpak is het 
versterken van de eigen kracht en verscheidenheid van de diverse kernen om daarmee de afstand 
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tussen inwoners en gemeente te verkleinen. Samenwerking betekent in Stichtse Vecht dat alle partijen 
elkaar versterken en het steunen van initiatieven vanuit de samenleving.  
 

- Gebiedsgericht werken biedt mogelijkheden om sociaal, fysiek 
en veiligheid nog verder te verbinden. Om de sociale kwaliteit 
en leefbaarheid, samen met actieve inwoners, verder te 
verbeteren. Dit is het uitgangspunt voor onze werkwijze, met 
name ook bij het sociaal domein. Aan de hand van de 
uitgevoerde evaluatie zal  het gebiedsgericht werken nog beter 
worden geïntegreerd. 

- In de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken is meer 
ruimte voor zelfsturing door wijkcommissies en dorpsraden 
uitgangspunt. Ook ten aanzien van de beschikbaar gestelde 
budgetten. Daarbij wegen wij per project zorgvuldig af welke rol 
de bewoners krijgen; informeren, communicatie, meedenken, 
meevormen of mee beslissen. Dit geldt ook voor de verhouding 
tussen participatie van bewoners en de bevoegdheden van de 
gemeenteraad.  

- De politie heeft jaarlijks een vrije ruimte voor inzet. Deze ruimte 
zou ingevuld kunnen worden in en na overleg met de bewonersorganisaties die de prioriteiten 
voor hun wijk of kern kunnen aangeven. 

- Voorzieningen in de kernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Wij willen minstens 
één (multi)functionele ontmoetingsruimte in iedere kern. 

 
 
3  Veiligheid en handhaving 
Een veilige leefomgeving creëren is één van de hoofdtaken van de gemeente. Dit doen we samen met 
belangrijke partners, zoals de politie en woningcorporaties, maar ook dorps- en wijkcommissies. Een 
veilig gevoel in eigen huis en buurt en in de gemeente als geheel bevorderen we vooral door in te 
zetten op preventie. Daarnaast handhaven we waar dat nodig is. 

 
3.1 Veiligheid 

- Verbetering van de veiligheid en het tegengaan van woninginbraken heeft een hoge prioriteit. 
Wij werken verder aan uitvoering van de meerjarige beleidsdoelstellingen van het Integraal 
Veiligheidsplan. De nadruk ligt op preventie, bijvoorbeeld door de uitbreiding van 
cameratoezicht. 

- Door gebiedsgericht te werken aan veiligheid worden wijkcommissies betrokken bij de inzet 
van wijkgebonden politiezorg. In overleg met wijkcommissies kan inzet op prioriteiten in de 
wijk worden besproken.  
 

3.2 Handhaving 
- Binnen de businesscase ‘boa’s’ zetten wij in op 

toezichthouders via het project social return (in 
combinatie met de motie ‘brugwachters’). 
Indien mogelijk breiden wij de toezichthouders 
uit.  

- Wij zetten ons in voor het terugdringen van 
overlast door hondenpoep. Belangrijk is het 
inzetten van preventieve middelen zoals 
communicatie en educatie. Verder kijken we 
naar de mogelijkheden voor meer handhaving 
van de regels en het opruimen van 
hondenpoep. Er zal maatwerk worden geleverd per kern. 

- Er wordt meer aandacht gegeven aan de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied 
van ruimtelijke ordening. 

- Indien noodzakelijk zullen wij gebruik maken van de bestuurlijke boete. 
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4  Leefomgeving en infrastructuur 
Een goed onderhoud van onze leefomgeving is essentieel. Wanneer zich hierin knelpunten voordoen, 
kiezen we voor duurzame investeringen om daarmee de omgeving mooi, goed bereikbaar en veilig te 
houden. Wij willen een goed onderhouden en ingerichte openbare ruimte met aandacht voor de 
belangen van inwoners, fietsers, wandelaars en sporters. Water is daarbij een belangrijk thema voor 
Stichtse Vecht en biedt zowel mogelijkheden voor recreatie als uitdagingen op het terrein van 
watermanagement, waaronder 
bodemdaling en het zorgen voor droge 
voeten. Een actueel voorbeeldproject 
is Kockengen Waterproof. De gekozen 
oplossingen bepalen mede de 
toekomst van de agrarische sector, 
een van de belangrijkste economische 
dragers van het Groene Hart.  
 
4.1 Infrastructuur 

- Een deel van de infrastructuur 
is eigendom van derde partijen 
(zoals de provincie). Daar waar 
knelpunten ontstaan voor 
inwoners of bedrijven, zal de 
gemeente samen met hen de 
mogelijkheden verkennen en dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van die partijen die 
over de oplossingen gaan. Dit geldt onder meer voor de spoorlijnen, het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Noordelijke-Randweg Utrecht (NRU). Wij vinden het van belang dat de 
geluidsbelasting vanuit de NRU zoveel mogelijk teruggedrongen wordt, waarbij 53dba de 
streefwaarde vormt. 

- Wij willen de aanleg van glasvezel ook in kleine kernen en het buitengebied stimuleren. 
 

4.2 Water 
- Als gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling in het veenweidegebied, zal steeds 

meer aandacht nodig zijn voor watermanagement. Een actueel voorbeeldproject is Kockengen 
Waterproof. Wij zullen bij dit project op de ingeslagen weg en met dezelfde urgentie verder 
gaan. 

 
4.3 Leefomgeving 

- De aandacht voor de openbare ruimte blijft onverminderd. Wij hechten veel waarde aan goed 
en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij betrekken wij inwonerskracht en 
bewonersinitiatieven. Ook houden wij toezicht op de kwaliteit van het werk van uitvoerende 
diensten. 

- Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte komt nadrukkelijk aandacht voor de belangen 
van inwoners, fietsers, wandelaars en sporters. 

 
 
5  Sociaal domein: welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen 
In de periode 2014-2018 is veel aandacht nodig voor de transities in het sociaal domein. Een stevig 
fundament is vereist. De huidige rol van de kerngroep transities sociaal domein, met daarin 
raadsleden uit Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, wordt gecontinueerd. 
De bestuurlijke verankering gebeurt door aanstelling van een coördinerend wethouder en een 
bestuurlijk team (met de wethouder WMO/volksgezondheid en de wethouder sociale 
zaken/participatiewet en jeugdzorg). Daarnaast wordt het college als geheel betrokken. Diverse 
aanbevelingen voor de uitvoering van deze transities zijn opgenomen in  bijlage 2. 
 
5.1 Organisatie en financiën 

- De transities in het sociaal domein krijgen de volle aandacht van het college en vragen om 
bestuurlijke transformatie en een gezamenlijke aanpak. Om deze zoektocht in te gaan, wordt 
een bestuurlijk team ingericht, met daarin een coördinerend wethouder. 
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- Wij dragen zorg voor een goede communicatie en informatie over het sociaal domein en de 
verschillende aandachtsgebieden daarin, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de digitale 
voorziening Zorgdossier 3.0. 

- De mogelijkheid voor mediation, bij wederzijdse instemming, wordt opgenomen naast de 
procedures voor bezwaar, beroep en klachtenafhandeling. 

- De intentie is om in de begroting van 2015 te komen tot een samenvoeging van de huidige 
programma’s 4 (onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg) 6 (werk en inkomen) en 7 (welzijn en 
zorg), daar waar dit het sociaal domein betreft. 

- Wij creëren een vangnet voor inwoners die buiten bestaande maatschappelijke regelingen 
vallen of dreigen te vallen. 

 
5.2 Eigen kracht, samenredzaamheid 

- Zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis georganiseerd, waarbij de eigen kracht, 
samenredzaamheid en identiteit van de inwoners uitgangspunten zijn.  Wij verkennen daarom 
de mogelijkheid van een 
steunprogramma voor mantelzorgers. 

 
5.3 Ouderen 

- Wij formuleren geïntegreerd 
ouderenbeleid (nota Ouderenbeleid). 

 
5.4 Jeugd 

- Onze samenleving biedt jeugd 
voldoende kansen en mogelijkheden om 
tot zelfontplooiing te komen.  

 
5.5 Minimabeleid 

- Vanuit de extra incidentele middelen die 
het rijk beschikbaar stelt voor minimabeleid, worden activiteiten ontwikkeld om dit te 
versterken. 

- We gaan de armoedebestrijding intensiveren en integraal benaderen. Daarbij hebben we 
aandacht voor nieuwe groepen die door armoede bedreigd worden. We zetten in op 
voorkomen van schuldproblematiek. In het kader van structurele preventie hebben we daarbij 
specifieke aandacht voor jongeren. 

 
 
6  Onderwijs en kinderopvang 
Wij willen dat de jeugd in Stichtse Vecht zich kan ontwikkelen tot 
zelfstandige en betrokken inwoners en zullen initiatieven op dit 
terrein ondersteunen. Goede educatie is daarbij van groot belang. 
Daarom dragen wij bij aan goede voorzieningen op het gebied van 
onderwijs en kinderopvang. 

 
- Het belang om kinderen maatschappelijk betrokken te 

maken is groot. Nu de maatschappelijke stage is 
weggevallen, zoeken wij naar mogelijkheden om 
initiatieven die deze maatschappelijke betrokkenheid 
vergroten te ondersteunen.  

- Wij streven naar verdere intensivering van de band tussen 
bedrijven en onderwijsinstellingen.  

- Het bieden van een goed en divers onderwijsaanbod voor 
alle doelgroepen vinden wij van groot belang. Dit geldt 
onder meer voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).  

- Wij faciliteren de totstandkoming van integrale kindcentra 
voor 0 tot 12-jarigen, in combinatie met diverse zaken uit de Jeugdzorg, zoals 
consultatiebureaus. 
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7  Cultuur, sport en recreatie 
Cultuur, sport en recreatie dragen bij aan een vitaal en duurzaam Stichtse Vecht. De eigen kracht van 
de kernen en de verantwoordelijkheid van de inwoners zijn het uitgangspunt. Wij faciliteren en 
stimuleren een optimaal gebruik van voorzieningen en middelen. 
 
7.1 Sport en vrije tijd 

- Wij onderzoeken de mogelijkheden om sportaccommodaties te optimaliseren en te 
verduurzamen. Hierbij kan worden gedacht aan de aanleg van kunstgrasvelden voor 
buitensport, en het ondersteunen van initiatieven voor plaatsing van zonnepanelen op daken 
van sportaccommodaties. Daarnaast kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van 
bestemmingswijziging van vrijkomende sportvelden. 

- Wij bevorderen een gezonde opvoeding en leefstijl (bijvoorbeeld aanpak JOGG Stichtse Vecht  
(Jongeren Op Gezond Gewicht), onder 
meer door het stimuleren van 
aansprekende faciliteiten voor jongeren. 

- Het onderzoek naar het oprichten van 
een sportbedrijf krijgt prioriteit.  

- Sportsubsidies worden integraal in beeld 
gebracht. 

- Er vindt versneld een onderzoek plaats 
naar de effecten van het herinvoeren 
van jeugdsportsubsidies. 

 
7.2 Recreatie en toerisme 

- Het beleid voor toerisme en recreatie moet leiden tot versterking van de positie en potenties 
van Stichtse Vecht, zoals het realiseren van extra aanlegplaatsen. 

- Recreatievoorzieningen en evenementen zijn zoveel mogelijk passend bij het gebied. 
- Wij onderzoeken de mogelijkheid om bed-and-breakfasts vergunningsvrij te maken.  
 

7.3 Cultuur 
- De subsidiesystematiek wordt versneld geëvalueerd. Hierbij wordt overwogen om de 

structurele subsidies voor een aantal culturele organisaties opnieuw in te voeren.  
- Wij stellen een integrale visie op voor de Vechtstreek, waarbij verschillende culturele aspecten 

aan bod komen.  Deze visie is gericht op het verbinden en versterken van het cultureel 
aanbod, recreatie en toerisme in Stichtse Vecht. 
  

8  Natuur en milieu (duurzaamheid) 
Stichtse Vecht geeft ruim baan aan duurzaamheidskracht. Bovendien willen wij in de verduurzaming 
van Stichtse Vecht zelf het goede voorbeeld geven onder het motto “Practice what you Preach”. 

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan 
met ons mooie landschap. In Focus op Morgen 
worden uitgebreid de landschappelijke waarde van 
Stichtse Vecht besproken. Het unieke van het 
gebied is dat het een overgang vormt van het 
Gooi, plassengebied, de Vecht en de 
copeverkaveling van het veenweidegebied. 
Behoud van het landschap met haar eeuwenoude 
buitenplaatsen en ontginningstelsel geeft onze 
leefomgeving identiteit en toekomstwaarde. 

 
8.1 Natuur 

- Met de groene ruimte moet zuinig worden omgegaan. Wij maken daarom een zorgvuldige 
afweging tussen de natuur-, landbouw en recreatieve ontwikkelingen. De combinatie van 
waardevolle en beleefbare natuur en cultuurhistorische landschappen maakt Stichtse Vecht 
immers het 'buiten van de Randstad'. Daarbij is samenwerking met vrijwilligers een kans voor 
het onderhouden van het landschap.  
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8.2 Duurzaamheid 
- Bij het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt onderzocht of het mogelijk is om een 

lokaal energiebedrijf (bij voorkeur in pps-vorm) op te richten. 
- De gemeente gaat voorop met gebruik en stimulering van duurzame energie, mits dit geen 

overlast levert voor de omgeving. Wij onderzoeken de verduurzaming van de gemeentelijke 
gebouwen en continueren het terughoudende beleid voor de plaatsing van windturbines. 

- We gaan in discussie over de keuze rondom afvalscheidingstations. 
 
9  Ondernemen 
Stichtse Vecht biedt door de centrale ligging tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht kansen voor 
economische ontwikkeling. De bundeling van de krachten van de twaalf kernen maakt het mogelijk om 
de komende jaren nieuw beleid in te zetten om de gemeente op economisch vlak te versterken. Wij 
ondersteunen zowel de bestaande als de nieuwe 
economie, want voldoende werkgelegenheid en een 
vitale lokale economie zijn voor ons van groot 
belang.  
Op het gebied van bedrijfs-, kantoor- en 
winkellocaties verandert momenteel veel; zo is de 
vraag niet altijd vanzelfsprekend en is op sommige 
plekken zelfs sprake van leegstand. Wij voeren 
daarom een proactief economische beleid, waarbij 
we samenwerken met bedrijven en ondernemers en 
met de regio, waaronder de gemeenten Weesp en 
Wijdemeren. 

 
9.1 Economie 

- Voor het verbinden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente, verkennen wij 
de invoering van een Economic Board Stichtse Vecht.  

- Er komt een gemeentelijke economische visie, met aandacht voor bedrijventerreinen en 
winkelgebieden. Hierbij wordt samengewerkt met Weesp en Wijdemeren. 

- Wij zetten krachtig in op verbetering van het ondernemersklimaat. Dit doen wij zoveel mogelijk 
in samenspraak met ondernemers, door onder meer: 
• Verruiming mogelijkheden tot functiewijziging binnen bestemmingsplannen; 
• Doorlichting leges voor het bedrijfsleven (en non-profit organisaties); 
• Invoering ondernemersloket;  
• Versterking van de positie van de bedrijfscontactfunctionaris en het team Economische 

Ontwikkeling; 
• Blijvend ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor de aanpak van leegstaande 

locaties. 
• Een actieplan aanpak jeugdwerkloosheid met als doelstelling 50% reductie. 
• Actief werven van bedrijven (eventueel in regionaal verband). 

 
9.2 Inkoopbeleid 

- Er komt extra aandacht binnen het inkoopbeleid voor aanbesteding aan lokale ondernemers. 
 
 
10  Bouwen en wonen 
Ten opzichte van de grote steden biedt Stichtse Vecht  aantrekkelijke  woonmilieus waar de 
menselijke maat nog leidend is. Deze kwaliteit zal de komende jaren leiden tot een toenemende vraag 
naar woningen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende goede woningen in onze gemeente 
beschikbaar zijn, maar dat tegelijkertijd het open en groene buitengebied beschermd wordt en we 
zorgvuldig omgaan met ons cultuur erfgoed.  
  
Wij hebben aandacht voor bijzondere woonvormen in onze gemeente. Het belang van 
woonbootbewoners moet voldoende gewaarborgd worden. Daarnaast continueren wij ons beleid ten 
aanzien van recreatiewoningen. Wij zijn terughoudend ten aanzien van nieuwbouw, maar zoeken ook 
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naar mogelijkheden om bij langdurig permanent bewoonde recreatieverblijven tot een legalisatie te 
komen, tenzij deze in kwetsbare gebieden gelegen zijn. 
  
10.1 Wonen 

- Wij zetten in op nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. Daarin willen wij onder 
meer afspraken maken over een evenwichtige woningvoorraad (huur en koop), veiligheid en 
het voorkomen van schulden. Daarbij is het voor ons van belang om de bestaande voorraad 
sociale huurwoningen zoveel mogelijk te behouden. Om dit te bereiken streven wij er onder 
meer naar om 30% van de nieuwbouwwoningen  in de sociale huur- en koopsector te 
realiseren. Daarnaast zullen wij de woonvisie de komende jaren actualiseren, in samenspraak 
met onze maatschappelijke partners, zoals makelaars en woningcorporaties. 

- De bevoegdheden ten aanzien van woonruimteverdeling worden beter ingezet voor onze 
inwoners. 
 

10.2 Bijzondere woonvormen 
- Wij gaan verder op de ingezette koers om, in die gevallen waar al lange tijd sprake is van 

permanente bewoning, het wonen in recreatieverblijven te legaliseren. Daarnaast zullen wij 
terughoudend zijn bij het meewerken aan nieuwe recreatiewoningen. 

- Er moet blijvende aandacht zijn voor de positie van woonbootbewoners. 
 

10.3 Woningbouw 
- Bestaande woningbouwprojecten 

worden voortgezet en waar 
mogelijk versneld uitgevoerd, 
daarbij wordt onder meer gekeken 
naar de mogelijkheden van 
collectief opdrachtgeverschap. 
Voor nieuwe woningbouwlocaties 
wordt gekeken naar de invulling 
van kernrandzones en 
inbreidingslocaties. Grootschalige 
nieuwbouw buiten de rode 
contouren ligt niet in ons streven.  

- Bij nieuwbouw en renovatie is 
levensloopbestendig bouwen uitgangspunt.  

 
10.4 Monumenten 

- Wij concretiseren ons monumentenbeleid, met in het bijzonder aandacht voor de uitwerking 
daarvan. Dit betreft onder meer de uitwerking van onze erfgoednota, het onderzoeken van het 
verkrijgen van een Europees erfgoedlabel en aandacht voor bescherming van 
buitenplaatsbiotopen. 

 
 
11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, inclusief maatschappelijk 

vastgoed 
Hoewel de economie voorzichtige tekenen van herstel vertoont, is de afgelopen raadsperiode duidelijk 
geworden dat de ‘financiële discipline’ vraagt om anders om te gaan met onze ambities. De nieuwe 
werkelijkheid leidt tot fundamentele veranderingen en dwingt tot het maken van keuzes. Alles houden 
zoals het nu is, is onmogelijk. Binnen de trend van vermaatschappelijking van overheidstaken zullen 
steeds opnieuw zaken tegen het licht moeten worden gehouden. Samen met de inwoners willen we 
op lokaal niveau de gemeentelijke middelen zo goed mogelijk inzetten. We evalueren het gemeentelijk 
beleid over vastgoed. 
 

- De financiële positie van de gemeente moet gezond blijven, waarbij de lasten voor onze 
inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden worden. Een verhoging van OZB-
opbrengsten is dan ook onwenselijk, behoudens indexeringen en areaaluitbreidingen. Alleen 
in extreme situaties is een uitzondering mogelijk.  
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- Wij pakken de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus op, met als uitgangspunt 
een transparante begroting en P&C instrumenten (begroting, bestuursrapportages en 
rekening). Deze instrumenten omvatten daadwerkelijke sturingsinstrumenten voor alle 
geledingen: raad, college en ambtelijke organisatie. 

- Wij maken de toekomstige bezuinigingsopgaven concreter. Zo geven we inzicht in de 
eventuele investeringsruimte van de komende jaren/ruimte voor nieuw beleid en lichten 
bestaand beleid door. Zo wordt het beleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed 
geëvalueerd. 
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