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Geloof bindt samen
Fundament
Geloof gaat veel verder dan een mening, het is een diepgewortelde overtuiging die je niet zomaar prijsgeeft, maar
waar je met hart en ziel bij betrokken bent en die de basis is om je leven inhoud en richting te geven. Het geloof in
God bepaalt je kijk op de werkelijkheid, de kijk op de medemens, de samenleving en de problemen die zich daarin
voordoen. Vanuit je geloofsbasis kom je tot waarden en daarop baseer je normen. Onze basis is, dat in de persoon
van Jezus Christus, God in deze wereld is gekomen. Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; Handelingen
17:28.

Geloof en politiek
Geloof en politiek, kunnen die twee wel samen? Geloof is volgens sommigen privé, voor in de kerk of binnenshuis.
Kerk en de staat zijn gescheiden, de overheid moet neutraal zijn. En dus zou geloof niet in de publieke ruimte horen.
Maar voor wie Gods Woord bepalend is, meer dan wat ook, is een dergelijke spagaat niet realistisch. Onze kijk op onze
medemens is bepaald door wat God daarover zegt: geschapen naar Zijn beeld, als een bijzondere eenheid van geest,
ziel en lichaam. Deze uitgangspunten zijn de basis voor ons denken vanuit rentmeesterschap, verantwoordelijkheid,
gelijkwaardigheid, zorg voor de schepping en zorg voor ieder mens.
De overheid zou veel meer gebruik kunnen maken van de positieve kracht van religie in de samenleving, als het
gaat om de vragen van zingeving, sociale structuur, inzet van vrijwilligers, ondersteuning en expertise. Onnodige
tegenstellingen zijn schadelijk voor een samenleving. Kerk en staat apart betekent gelukkig geen scheiding van
geloof en samenleving.

De ChristenUnie-SGP in de politiek
Midden in deze spanning weten wij ons geroepen onze stad te dienen met toewijding en vanuit onze overtuiging. We
zijn geroepen om God én onze medemens lief te hebben, Hem te volgen en het beste voor de ander te zoeken. Deze
twee gaan samen op en zijn niet tegen elkaar uit te spelen.
Ons uitgangspunt is, dat Gods ‘blauwdruk voor het leven’ (de Bijbel) het waard is om gelezen en toegepast te worden
in ons persoonlijk leven en ons politieke denken en handelen. Wij willen daar inhoud aan geven, in het besef dat
anderen vanuit een andere invalshoek tot dezelfde waarden en ook normen kunnen komen. We willen dan ook zoveel
mogelijk met anderen samenwerken, ongeacht politieke kleur, als het gaat om het goede te zoeken voor de inwoners
van Gorinchem.
Vanuit deze grondhouding en gezamenlijke overtuiging zetten de kiesverenigingen van de ChristenUnie en de
Staatkundig Gereformeerde Partij hun samenwerking voort ook in de periode 2014-2018.

Marjo Molengraaf
ChristenUnie

Frank Barth
SGP
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EEN GEZONDE
SAMENLEVING
Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare
situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de
buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van
de samenleving.
Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor gemeenten. De
taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid,
maar ook van de lokale samenleving. God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen
zich ontwikkelen door scholing, training en ervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen
en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt mede bepaald door de sociale en
economische situatie, maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, ondernemingen en
(maatschappelijke) organisaties.

“De waarde van een mens is niet in cijfers uit te
drukken. Een mens is waardevol in zichzelf.”
Wij gaan voor een samenleving waar mensen tot hun recht kunnen komen en zich op een
gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de samenleving te kunnen dienen.
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Samen zorgen
Decentralisaties en transities
Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de
komende jaren erg veel, doordat veel zorgtaken die
voorheen via het Rijk of de provincie werden geregeld,
nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen.
vanuit het Rijk op de bijbehorende budgetten. Er is geen
automatisch recht op voorzieningen meer, vooral wordt
gekeken naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp
van het eigen netwerk.
Doordat de gemeente hiervoor verantwoordelijk wordt,
kan de zorg dichterbij, informeler, meer integraal met
meer maatwerk geboden worden. Meer kwalitatief goede
zorg voor minder geld is de achterliggende gedachte
en wens. De afstemming van de decentralisaties en
de gevolgen voor de mensen die meerdere problemen
hebben, dat vraagt maatwerk. Doel is, dat iedereen naar
vermogen kan meedoen in onze Gorcumse samenleving.
Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en
faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen
die het zelf niet (meer) redden.
De ChristenUnie-SGP is bereid mee te werken aan
deze decentralisaties van taken naar gemeenten en
aan de transformatie van overheidszorg naar meer
zelfredzaamheid en samen-redzaamheid, maar niet
zonder kritisch te kijken naar de manier waarop dit
plaatsvindt. Er zal genoeg geld naar de gemeente
moeten komen voor deze taken.
Er moet zorg zijn voor wie dat echt nodig heeft, de
stapeling van kosten moet onderkent en voorkomen
worden. Het is van groot belang dat de mensen, die het
betreft, goed en eerlijk geïnformeerd worden, dat de
indicering goed en transparant gebeurd en ook na enige
tijd gekeken wordt of de gekozen oplossing ook de meest
passende is geweest. Er mogen geen mensen tussen wal
en schip vallen. Het moet duidelijk zijn waar ze terecht
kunnen.

gaan, niet om het verschuiven van bestuurlijke
verantwoordelijkheid. De zorg moet dichter bij het kind
en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden
geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk
worden voorkomen.
De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd
blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd
worden. Niet alle taken kunnen lokaal worden
georganiseerd. Gorinchem zal ook op regionaal en
voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken
moeten maken. De ChristenUnie-SGP wil ervoor zorgen
dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt
van de keuzemogelijkheden. Door de koppeling van
de decentralisaties moet er een samenhangende en
integrale visie op preventie en begeleiding van kinderen
en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk komen.
Dit biedt ook kansen in de overgang van jeugdzorg naar
volwassenenzorg.

“Kiezen voor identiteitsgebonden zorg moet mogelijk
blijven!”
De gemeente moet een visie ontwikkelen op hoe ze
wil aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van
burgers en hoe zij samenwerking met andere gemeenten
en maatschappelijke organisaties wil vormgeven.
Nadrukkelijk moet zij een eigen rol vaststellen.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht
De inzet op de eigen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid van burgers vinden wij goed,
maar de realiteit is, dat niet alles door eigen inzet en
met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost. De
gemeente investeert daarom vooral in het versterken
van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk
(familie, vrienden, buren etc.).

Jeugdzorg
In de komende periode worden taken op het gebied
van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de
gemeente. Deze decentralisatie gaat gepaard met een
forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget.
Wij vinden dat het vooral om de inhoud moet
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Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook
een schild voor de zwakkeren moeten blijven tonen. Vóór
alles is inzet op preventie van groot belang. Dit voorkomt
niet alleen hoge kosten, maar ook onnodig leed voor
alle betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te

kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.
Door de veranderingen van de afgelopen decennia, onder
invloed van de individualisering, kan er niet zomaar van
uitgegaan worden dat eigen kracht en zorgzaamheid van
het netwerk voldoende aanwezig is. Het vraagt om een
extra inspanning, extra opleiding en een andere houding
van gemeenten en professionals om die kracht aan te
boren en de regie uit handen te geven.
We moeten niet vergeten dat de samenleving heel
ingewikkeld is geworden. Er mag geen tweedeling
ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen
meekomen. Toegang tot zaken als administratieve
ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en
rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft
binnen bereik blijven.

Zorg aan huis en dagbesteding
Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten
langer thuis blijven wonen. Dit vraagt en betekent het
geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen
en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt
worden met woningcorporaties en zal geïnvesteerd
moeten worden in domotica (huisautomatisering).
Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk
kunnen meedoen aan de samenleving. Dat betekent
het kunnen onderhouden van sociale contacten en
tegengaan van eenzaamheid.
Passende dagbesteding is daar een voorwaarde voor,
daarnaast kan dit voor mantelzorgers verlichting geven
van hun vaak zware taak. Het is de moeite waard te
onderzoeken of een vouchersysteem voor de inkoop van
dagbesteding hier uitkomst kan bieden.

WMO
De ondersteuningsvraag van mensen die een beroep
doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) moet breed worden bekeken: Ook de omgeving
is in beeld en betrokken. De toegankelijkheid staat
voorop: Eén toegangspunt voor welzijn, zorg,
opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en
inkomen is daarbij het ideaal.

Eigen bijdrage en hergebruik
Een substantiële eigen bijdrage kan gevraagd worden,
maar mag de bereikbaarheid van zorg niet belemmeren.
Er zal kritisch naar stapeling van eigen bijdragen gekeken
moeten worden. Hergebruik van hulpmiddelen of het
delen van bijvoorbeeld een scootmobiel is bespreekbaar.
het kader van duurzaamheid.

Professionele ondersteuning voor mantelzorgers en
vrijwilligers is nodig om de kracht van de samenleving
in te kunnen blijven zetten en dit vraagt een ruim
budget. Daarnaast moet samenwerking gezocht
worden met vertegenwoordigers van kerken, moskeeën
en verenigingen in Gorinchem, waar immers veel
vrijwilligers en mantelzorgers te vinden zijn. De
mogelijkheid om te kiezen voor een PGB willen we graag
behouden, omdat dit de burger in staat stelt zelf regie
te voeren en hun eigen keuze te maken als het gaat om
identiteit van de zorgverlener. Wel moeten er realistische
vergoedingen opgevoerd worden. De bezuiniging op de
huishoudelijke hulp kan er toe leiden dat de signalerende
functie ervan verloren gaat.
Het is daarom van groot belang dat zaken als signalerend
ouderenbezoek, door de ouderenadviseurs van MEE,
voortgang kunnen vinden. Belangrijk voor ouderen is,
dat alle organisaties en activiteiten die er voor hen zijn,
gemakkelijk te vinden zijn (bijvoorbeeld op de website
van de gemeente en/of de gemeentegids).

Versterken eerstelijnszorg
Om tijdige signalering en laagdrempelige hulpverlening
mogelijk te maken moet de zorg dichtbij mensen
georganiseerd worden (gezondheidscentra in de wijk,
wijkteams, school, consultatiebureaus). Ook sportclubs
en andere amateurverenigingen kunnen een rol spelen
in het vroegtijdig signaleren en moeten dus breed
toegankelijk zijn.

Versterken van sociaal kapitaal
Als problemen de ouders boven het hoofd groeien en zij
hulp nodig hebben, worden de capaciteiten die er in de
gezinnen en in hun netwerk zijn, ingezet. Professionele
hulp ondersteunt hen zonder gelijk de regie over te
willen nemen. Eén plan van aanpak met behulp van het
sociale netwerk en één hulpverlener als aanspreekpunt
en verantwoordelijke, met zonodig de inzet van een
netwerkbijeenkomst, moet voorkomen dat ingrijpender
maatregelen nodig zijn. De ChristenUnie-SGP vindt het
belangrijk dat ouders zich gesteund weten.
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Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een
belangrijke rol in de jeugdzorg en zal zich verder moeten
ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Naast de
al bestaande taken als het signaleren van problemen
bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en
voorlichting, krijgt het centrum ook de taak om tijdig
door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Dat vraagt
van het centrum een strakke aansturing onder regie van
de gemeente, waarbij generalisten zoveel mogelijk de
nodige zorg bieden en indien nodig, tijdig doorverwijzen
naar de juiste tweedelijnszorg. Wij willen dat het CJG zo
laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Verbinding met onderwijs
Omdat kinderen en jongeren veel tijd op school
doorbrengen vormt de school een logische en belangrijke
schakel tussen de ouders, de jongere en zorgaanbieders.
De gemeente moet drempels tussen de verschillende
vormen van zorg en/of zorgaanbieders weghalen en een
goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
bevorderen. Als doelstelling wordt gehanteerd: één kind/
gezin = één plan/regisseur.

dusdanig opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de
mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten.

Verslavingen
Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en of gokken
zien wij als bedreiging voor de volksgezondheid
en het algemeen welzijn. De gemeente samen met
sportverenigingen, kerken en andere maatschappelijke
instellingen hebben een rol in de bewustwording en
het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg
van een ongezonde levensstijl. Zo moet samen er
gekeken worden hoe alcoholgebruik in sportkantines
teruggedrongen kan worden. De ChristenUnieSGP is tegen gokhallen en zal niet meewerken aan
vergunningen voor dergelijke locaties.

Bemoeizorg
Goede samenwerking tussen de instellingen op het
gebied van (geestelijke) gezondheidszorg is nodig voor
die mensen, die de stap naar de reguliere hulpverlening
niet kunnen of willen maken, de zogenaamde
zorgmijders.

Dak- en thuislozen
Ruimte voor zorg met eigen identiteit
De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van
ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij
hun situatie en levensovertuiging. De gemeente moet
garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke
identiteit mogelijk blijft.

Volksgezondheid en Jeugdgezondheidszorg
Een proactieve houding van de gemeente, gerealiseerd in
de GGD ZuidHollandZuid kan veel dure zorg voorkomen.
Hier zijn de deskundigen op het gebied van sociale
geneeskunde, epidemiologie, sociale verpleegkunde,
gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen.
Ook bij de jeugdgezondheidszorg zijn preventie en
vroegtijdige signalering belangrijk. Consultatiebureaus
en schoolartsen richten zich dus op meer dan alleen de
fysieke gezondheid van kinderen en jongeren. Daarbij
is hecht contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) van groot belang. Daar waar hulp bij de opvoeding
en/of extra ondersteuning nodig is, wordt allereerst
bekeken in hoeverre de ‘eigen omgeving’ hierin een rol
kan spelen. Ter voorkoming van gezondheidsproblemen
en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid
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De gemeente moet adequate dak- en thuislozenopvang
bieden. Deze moet bereikbaar zijn voor de doelgroep.
Samen met de partners zoals het Leger des Heils, zoeken
we naar oplossingen voor speciale groepen zoals dakloze
jongeren en gezinnen.

Concrete voorstellen
De gemeente is attent op
vereenzaming van ouderen,
langdurig werklozen en andere
risicogroepen en maakt concrete
plannen om sociale uitval te
voorkomen.
Voor een succesvolle transitie in
de zorg investeert de gemeente
in training van ambtenaren,
professionals en vrijwilligers.
De gemeente ontwikkelt nieuwe
indicatoren voor sociale cohesie en
buurtzorg e.d.
De gemeente werkt aan
laagdrempelige, eenduidige loketten
voor zoveel mogelijk vormen van
zorg.
Er is speciaal beleid en
ondersteuning voor mantelzorgers.
De gemeente investeert in
contacten en samenwerking met
kerken en verenigingen.
De gemeente maakt effectief
gebruik van de oren en ogen,
kennis en kunde van professionals
voor het signaleren van
ondersteuningsbehoeften.

De gemeente werkt samen met
woningcorporaties om voldoende
woningen geschikt te maken voor
het zo lang mogelijk thuis wonen
van ouderen en gehandicapten.
De gemeente onderzoekt de
mogelijkheden voor hergebruik en
delen van (dure) hulpmiddelen.
Zorgverleners krijgen indien nodig
een parkeerpas.
De gemeente heeft een goed
systeem voor het inschakelen van
'netwerkondersteuning’ van ouders.
Alcoholgebruik in sportkantines
en andere gelegenheden wordt
teruggedrongen.
Happy hour in de horeca en
reclamestunts voor alcoholische
dranken door supermarkten worden
via convenanten aan banden gelegd.
Er moet blijvende aandacht zijn
voor dakloze jongeren en gezinnen
(preventie, opvang en oplossing).
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Werk en inkomen
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de
verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen
levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk)
niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag
worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving
wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk)
kwetsbare burgers. Ook de gemeente heeft een taak
als het gaat om het bevorderen van de Gorcumse en
regionale werkgelegenheid.

De ChristenUnie-SGP wil idealiter een samenleving
waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten
onze ogen niet voor de realiteit. Voedselbanken zijn er
en hebben het druk. Wij willen ervoor zorgen dat deze
vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Daar willen wij

Er zijn veel mensen die iets voor de maatschappij willen
betekenen en graag iets willen doen, het liefst in hun
directe woonomgeving. Daarnaast is er veel behoefte
aan mensen die zich wel willen inzetten. Toch lukt het
moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
De ChristenUnie-SGP ziet meedoen als een uitdaging.
Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk
worden beloond. Mensen die nog niet meedoen, moeten
worden uitgedaagd om wel mee te doen. Het beleid
moet erop worden gericht om zoveel mogelijk mensen
in staat te stellen om zich te kunnen inzetten voor de
samenleving.
Het is daarom nodig dat de gemeente Gorinchem
en maatschappelijke partners samen de behoefte
inventariseren en afspreken hoe vraag en aanbod bij
elkaar kunnen worden gebracht.

De ChristenUnie-SGP zet zich in voor een
samenleving waarin:
Iedereen kan meedoen op een manier die zo goed
mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten.
Het voor de gemeente Gorinchem, bedrijven en
andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend
is dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid
wordt geboden om hun talenten in te zetten en die
dit ook laten zien door deze mensen in dienst te
nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage
aan te bieden.
Mensen die geen kans hebben op regulier werk toch
kunnen meedoen.
Vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.
De ChristenUnie-SGP wil investeren in een samenleving
waarin mensen worden gestimuleerd, uitgedaagd en
beloond, en kwaadwillenden worden aangepakt.
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door het beschikbaar stellen van een locatie of
vervoermiddel).
Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een
tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente
mag een beroep doen op de inzet van degenen die een
uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten aanwijzen/
aanbieden als leer- en/of werkervaringsplaats of
als mogelijkheid voor maatschappelijke activering,
zoals bijvoorbeeld groenonderhoud van sportparken,
verzamelen van zwerfvuil, ondersteuning in de
verzorging van bewoners van verzorgingshuizen of
schoonmaakwerk in wijk- of buurtcentra. Wel moet
hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten
koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten
aanvullende taken zijn. Mensen moeten daarbij wel
keuzemogelijkheden hebben en ook zelf met voorstellen
kunnen komen die enigszins passend zijn.
De ChristenUnie-SGP heeft nadrukkelijk oog voor de
positie van Zzp-ers (Zelfstandigen zonder personeel)
en de toename van telewerken aan huis. Hierbij denken
wij aan de verruiming van mogelijkheden binnen
bestemmingsplannen.
Er is ook in Gorinchem een verschuiving te zien van
industriële bedrijvigheid naar dienstverlening. Dit vraagt
Ondersteuning van het beroepsonderwijs in Gorinchem
heeft dus ook een economische noodzaak. De Gorcumse
bedrijven dienen ook mee te werken aan een betere
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een
passende opleiding voor de maritieme sector ontbreekt
nog in de regio Gorinchem.
Ondernemers stellen hoge eisen aan het
vestigingsklimaat dat in de gemeente te vinden is.
Een belangrijk element daarin is de fysieke en digitale
bereikbaarheid van de locatie. Infrastructuur zonder

internetaansluiting zijn belangrijke trekkers voor
bedrijven geworden.

Werken en participeren
De ChristenUnie-SGP stelt voor:
Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd
om meer mensen met een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente
Gorinchem moet daarin zelf het goede voorbeeld
geven.
Bedrijven en organisaties worden uitgedaagd
om de verantwoordelijkheid te nemen voor reintegratietrajecten. Daarbij staat voorop dat de
trajecten een aantoonbaar positief effect hebben
op (de kansen van) plaatsing in een functie op de
arbeidsmarkt.
Trajecten voor (re-)integratie van werkzoekenden
moeten gericht zijn op het realiseren van een
structurele oplossing.
Mensen die in een re-integratietraject zitten,
moeten – zodra het desbetreffende werk beëindigd is
- zo snel mogelijk nieuw werk worden aangeboden.
Werk in de prostitutie, gokhallen en coffeeshops
wordt door de ChristenUnie-SGP niet als passende
arbeid beschouwd voor werkzoekenden.
Een zodanig vestigingsbeleid dat een levensvatbare
middenstand overeind gehouden kan worden.
De gemeente steunt startende ondernemers via het
bedrijvenloket. Zij is proactief om starters op weg te
helpen.
Vanuit principieel en sociaal oogpunt zijn wij tegen
zondagsopenstelling van winkels. In de huidige
situatie is er al sprake van 12 koopzondagen per jaar.
Het aantal koopzondagen willen wij zoveel mogelijk
beperken. Zowel in de Binnenstad als in de wijken.
In het kader van de leefbaarheid in de Binnenstad
wordt het wonen boven winkels bevorderd.
Ontsluit bedrijventerreinen optimaal voor openbaar

Verblijfsrecreatie wordt, vanwege het gunstige effect
op de middenstand, gestimuleerd.
Woelse Waard als toegankelijk natuurgebied
inrichten en toeristische trekpleisters bevorderen.
Daar past de mogelijke komst van een grootschalige
overnachtingshaven voor binnenvaartschepen met
brandbare en/of gevaarlijke stoffen in de Woelse
Waard niet bij!
Bestaande bedrijfsterreinen worden vitaal en
aantrekkelijk gehouden.
Iedereen die bij een regulier bedrijf kan werken,
moet zich daarvoor ook daadwerkelijk beschikbaar
stellen.
De mate waarin bedrijven en organisaties
arbeidsgehandicapten in dienst nemen, bepaalt de
noodzaak om als gemeente zelf te zorgen voor beschut
werk. Met betrekking tot beschut werken wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een
sociale werkvoorziening-indicatie of mensen die recht
hebben op een Wajong- of bijstandsuitkering. Hoe het in
de nieuwe Participatiewet en uiteindelijk in Gorinchem
ook geregeld gaat worden: Ons uitgangspunt is dat
mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, die
ook moeten kunnen krijgen.

in Gorinchem wordt gestimuleerd. Te denken valt
– Bataafsekade’ die de zeer onveilige route
Wolpherensedijk – Lange Brug - Rotonde De
alsook de doorstroming op de Banneweg van het
gemotoriseerd verkeer.
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Concrete voorstellen
Probleemsituaties moeten zo vroeg
mogelijk worden gesignaleerd en
adequaat worden aangepakt om
escalatie te voorkomen. Dit vereist
een intensieve samenwerking met
en tussen alle beleidsvelden en
instanties waar de problemen spelen
en/of bekend zijn (de zogenaamde
‘vindplaatsen’). Uitgangspunt daarbij
is: ‘Eén plan, één coach en één
budget’.
Kiezen voor identiteitsgebonden
hulpverlening moet mogelijk zijn.
Er mogen geen lange
wachttijden bestaan voor de
schuldhulpverlening. Concreet wordt
in de gemeentelijke verordening
vastgelegd dat iemand binnen twee
weken bij de schuldhulpverlening
terecht kan en dat er vervolgens zo
snel mogelijk wordt gewerkt aan een
oplossing, o.a. om te voorkomen dat
schulden zich verder opstapelen.
Er moet ruimte zijn om bij bijzondere
situaties ook als gemeente extra

Armoedepact van gemeente
met alle vindplaatsen:
woningcorporaties, voedselbank,
hulpverleningsorganisaties,
zorginstellingen, jeugdzorg,
onderwijs, etc.
Convenant tussen gemeente en
voedselbank over omgang met
gegevens van cliënten.
Convenant met woningcorporaties
en energie- en waterbedrijven
om in principe niet over te gaan
tot uitzettingen respectievelijk
afsluiting van energie/water indien
er geen sprake is van nalatig
handelen of verwijtbaarheid.
Samenwerken met scholen
voor voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs om te voorkomen
dat iemand zonder diploma de
school verlaat.
Waardevolle initiatieven van
diaconieën en andere vrijwillige
organisaties kunnen indien nodig

geven.
Overgang van armoede van
ouders op kinderen moet worden
voorkomen. Daarom is extra
aandacht nodig voor gezinnen met
kinderen die langdurig een uitkering
ontvangen. Gratis zwemles voor
diploma A is een vereiste wat de
ChristenUnie-SGP betreft.
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initiatieven zoals SchuldHulpMaatjes
zijn dan mogelijk.
Bevordering van snelle
internetverbinding. Dat is vooral
belangrijk voor telewerkers en
bedrijfjes aan huis.

>

Onderwijs
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun
kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen
blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen
van de opvoeding thuis. De school is een belangrijke
gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente,
bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht,
het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook
heeft de school een belangrijke rol in het versterken van
de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als
het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie.
Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen
uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin
en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders
en docenten) moet ondersteund worden (o.a. door
professionals).
We moeten wel constateren dat er steeds meer taken
op de school afkomen. Die ontwikkeling vraagt om
zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid.
Het vraagt ook om voldoende ondersteuning van de
onderwijs-professionals om die taken goed te kunnen
uitvoeren.

Passend onderwijs en jeugdbeleid
De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een
aantal vlakken bij de veranderingen in het passend
onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een
samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en
hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend
onderwijs). Juist in deze tijden met krimpende
budgetten is het belangrijk om geen dingen “dubbelop”
te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het
beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra
doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te
voorkomen. Dat betekent een duidelijke visie op het
gemeentelijk zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen
daarin. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin
centraal staat. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van
identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) scholen
en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden.
Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de
mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor
passend onderwijs en jeugdhulpverlening.
De kennis die bij Regionaal Leerplichtbureau is over

spijbelaars/voortijdige schoolverlaters moet gebruikt
worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige
schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed
gaat met jongeren. Zo kun je als gemeente gericht beleid
ontwikkelen voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Kleine scholen
Gelet op de prognosecijfers van het CBS is er de
komende jaren sprake van een daling van het aantal
leerlingen. Deze daling heeft grote gevolgen voor het
primair- en voortgezet onderwijs. Scholen met weinig
leerlingen zijn kwetsbaarder: bekostiging van onderwijs,
huisvesting en leerlingenvervoer kunnen een probleem
opleveren, omdat zowel schoolbesturen als gemeenten
van zorgleerlingen stelt hoge eisen aan het beperkte
personeelsbestand.
Uiteraard sluit ook de ChristenUnie-SGP haar ogen niet
voor de teruglopende leerlingaantallen. Maar scholen
verdienen het om bij dit soort verregaande besluiten
breder beoordeeld te worden dan alleen maar op
basis van het aantal leerlingen. De ChristenUnie-SGP
pleit daarom voor maatwerk, zodat de keuzevrijheid
van ouders behouden blijft, de kwaliteit van scholen
gegarandeerd kan worden. Samenwerking tussen
gemeenten, scholen en verwante voorzieningen (zoals
kinderopvang, zorg, buurtcentra) is essentieel.

Leerlingenvervoer
De ChristenUnie-SGP is voor het behoud van de
vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die
hun kinderen naar een school van hun keuze sturen.
Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een
eigen bijdrage gevraagd worden. Zo zorgen we ervoor
dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo’n belangrijk
onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor
minder draagkrachtige ouders.

Kinderopvang
De ChristenUnie-SGP zet zich in voor goed toezicht op
kinderopvanginstellingen door de Dienst gezondheid
en jeugd (voormalig GGD). Daarnaast willen wij in
Gorinchem ruimte blijven bieden aan en hindernissen
wegnemen voor identiteitsgebonden kinderopvang,
zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van
de opvoeding thuis.
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Voorschoolse educatie
De ChristenUnie-SGP is van mening dat ook de keuze
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt onder
de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten
de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een

vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De
gemeente Gorinchem dient in dat kader te stimuleren
dat er voldoende en divers aanbod is.

Concrete voorstellen
Stimuleer dat de scholen zelf steeds
meer verantwoordelijkheid krijgen
in het bepalen en vormgeven van
beleid. Minder bemoeienis vanuit de
overheid en meer keuzevrijheden
van scholen die wordt ingegeven
door het werken vanuit
professionaliteit.
Pluriform onderwijsaanbod in
Gorinchem behouden en stimuleren.
Een passende opleiding voor
de maritieme sector zou dit
aanbod mogen versterken. Het
huisvestingsbeleid van scholen
wordt hierop afgestemd.
Bij onderwijshuisvesting
moet aandacht zijn voor het
binnenklimaat van scholen, de
speelruimte in en rond de school,
de duurzaamheid van de gebouwen,
de fysieke plek en sociale rol van de
school(gebouwen) in de wijk.
De huidige vergoeding voor het
leerlingenvervoer van kinderen
naar scholen naar speciaal (basis)
onderwijs wordt gehandhaafd.
Er vindt actieve handhaving van
de leerplicht en opgetreden tegen
andere vormen van verzuim plaats,

Pagina 15 - Geloven Durven Doen

zodat kinderen optimaal gebruik
maken van de mogelijkheden om bij
de les te blijven en schooluitval te
voorkomen.
Samenwerking stimuleren tussen
scholen en andere instanties die
betrokken zijn bij de zorg voor
jongeren (CJG, Jeugdzorg). Zoveel
mogelijk vanuit één locatie werken.
De drempel om advies/hulp te
vragen wordt daardoor vaak lager.
Stimuleer daarbij een integrale
gezinsaanpak.
In het LEA (Lokale Educatieve
Agenda) ervaringen en
projectresultaten delen onder alle
Gorcumse scholen v.w.b. de opmars
van verdere digitalisering in het
onderwijs. Zoals de zogenaamde
‘iPad klassen’.
Analfabetisme en laaggeletterdheid
is een vaak onderschat probleem.
De gemeente moet beleid voeren
om mensen te (laten) helpen bij het
leren lezen en schrijven. Dit kan veel
ander leed zoals armoede en sociale
uitsluiting voorkomen en kan leiden
tot een betere startpositie op de
arbeidsmarkt.

>

Cultuur, sport en recreatie
Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste
balans tussen in- en ontspanning en zijn een positieve
invulling van vrije tijd, individueel of gezamenlijk.
Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve
gezondheidseffecten. Ook op maatschappelijk gebied
dragen ze bij aan het vasthouden en bevorderen van
gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de
samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij
kennis- en waardenoverdracht.

maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van
belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan
exploitatie en onderhoud.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt
getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke,
gekeken naar wat regionaal al aanwezig is.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel
benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren,
anderzijds om dwarsverbanden te benutten en
samenwerking te versterken (denk aan (brede) scholen,
sportverenigingen maar ook recreatieondernemers).

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God
te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In
dat licht willen we sport en cultuur beschouwen.
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat
primair stimulering van deelname, ondersteuning
en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het
zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en
een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid.
Speciale aandacht is er voor het kunnen meedoen van
gehandicapten. De focus van de gemeente dient te
liggen op de breedtesport en amateurverenigingen.

Sportstimulering

Monumentenbeleid en musea

ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en
toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten,
gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit
de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis
vindt zorgvuldig plaats. Het Gorcums museum en archief
worden daarom ondersteund, waarbij het inzetten

vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes
is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om
zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie
en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in
regionaal verband uitgewerkt wordt. Aanleg van vaar- en

oogpunt, maar ook om mensen te (re)activeren. Ook
moet gekeken worden of de regio een rol kan spelen bij
de bekostiging of derde (particuliere) partijen kunnen
worden aangetrokken.

Voor alle accommodaties geldt, dat de door
verduurzaming te stimuleren lagere energielasten
gerealiseerd kunnen worden. Hier kan ook de

partijen.

Bibliotheken
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan
onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal)
is van belang voor inwoners. We willen sluiting van de
Gorcumse bibliotheek voorkomen door multifunctioneel
en innovatief te denken en kosten naar beneden te
brengen. Regionale samenwerking en samenwerking
met scholen wordt gestimuleerd.

Gebouwen en sportvelden
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de
behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van
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Concrete voorstellen
De ChristenUnie-SGP is geen
voorstander van een ‘automatische’
1% norm van de bouwsom om
deze voor kunst te bestemmen.
Particuliere initiatieven hebben de
voorkeur.
Er wordt ruim aandacht geschonken
aan voorlichting aan minima
zodat regelingen optimaal
benut worden om sport- en
cultuurdeelname mogelijk te maken
(bijvoorbeeld jeugdsportfonds en
participatiefonds).
In regioverband wordt onderzocht
hoe met kleine inspanningen
knelpunten in de recreatieve
structuren kunnen worden
weggenomen en nieuwe routes
kunnen worden ontgonnen.
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Bij het gebruik van
sportvoorzieningen wordt de inzet
van medewerkers van de gemeente
op zondag tot een minimum
beperkt. Hierin toont de gemeente
zich een goede werkgever, die haar
personeel zoveel mogelijk rust op
zondag gunt.
Alcohol, roken en sport gaan niet
samen. Het alcoholgebruik in
sportkantines tijdens en aansluitend
aan sportactiviteiten wordt
ontmoedigd.
De gemeente heeft een taak
om cultuureducatie, historie en
amateurkunst te bevorderen.
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DUURZAAM
WERKEN, WONEN,
LEVEN
De ChristenUnie-SGP staat voor een leefbaar en duurzaam Gorinchem. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor het leefklimaat in de regio Gorinchem. Natuurbehoud en het gebruik van
duurzame energiebronnen willen wij stimuleren, omdat het in alle opzichten winst oplevert. Wij
willen een stad waar men graag wil wonen en werken. Een stad met innovatieve bedrijven, goede
opleidingen en veilige wijken waar mensen elkaar kennen en klaar staan voor elkaar. Een stad die
goed te bereiken is en waar men werk maakt van een goed leef-, werk-, en ondernemingsklimaat.
Kernwaarde is voor ons rentmeesterschap, met oog voor bedrijvigheid, maar zonder afbreuk te
doen aan groen en natuurbehoud. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

“De crisis biedt ook kansen om tot een meer
duurzame economie te komen.”
te realiseren naar school, naar werk en thuis. Wij blijven ons daarnaast inzetten voor verbetering
van het openbaar vervoer naar Utrecht en Breda.

Pagina 19 - Geloven Durven Doen

Pagina 20

>

Economie
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers
zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt
sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde
en een middel om andere doelen te realiseren. De
ChristenUnie-SGP zet zich daarom in voor meer ruimte,
minder regels en meer kansen voor ondernemers,
vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naast
afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid
biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame
economie te komen. We moeten van consumeren naar
consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit
naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van
Gods schepping.
Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel
koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere
stap richting een 24-uurs economie. Zo’n economie
heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een
gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt
de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke
levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen
dag. Koopzondagen passen daar niet bij. Bovendien zien
we door de toename van koopzondagen dat veel kleine
zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De
ChristenUnie-SGP zet zich daarom in voor het zoveel
mogelijk beperken van het aantal koopzondagen in
Gorinchem. En zeker geen koopzondagen in woonwijken
buiten de Binnenstad.
Daarnaast willen we dat het personeel van de gemeente
Gorinchem op zondag alleen ingezet wordt als dit echt
niet anders kan. We willen zondagsarbeid zoveel mogelijk
proberen te voorkomen. Het legen van containers is ons
inziens goed anders in te plannen, evenals bijvoorbeeld
een begrafenis.

Maritieme sector
De ChristenUnie-SGP is zich heel bewust van onze
sterke maritieme sector aan de Merwede. Als het
gaat om gelijkwaardige problematiek zouden wij als
stad Gorinchem een goede aansluiting kunnen vinden
met de kernen Boven-Hardinxveld, HardinxveldGiessendam, Sleeuwijk en Werkendam. In al deze
gemeenten en dorpskernen is de maritieme sector sterk
vertegenwoordigd. Samenwerking ter bevordering van
de maritieme sector, denk bijvoorbeeld aan scholing van
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aankomend personeel, zou gezamenlijk kunnen worden
vormgegeven.

Groene omgeving
De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het behoud van het
landschap, de fraaie vergezichten rondom Gorinchem en
voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?
Economie
De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente samen
met haar partners investeringen doorzet in zaken
verkeersveiligheid en dergelijke, om daarmee samen
de crisis te bestrijden.
Bevorderen van werkgelegenheid, die past bij de
behoeften van de beroepsbevolking. Zo wordt woonwerkverkeer teruggedrongen en het beroep op
bijstand verminderd. Gerichte bedrijfsacquisitie en
regionale samenwerking zijn hiervoor nodig.
Ruimhartige uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
moet gecontinueerd worden
De Sociale Werkvoorziening als leerwerkbedrijf
voor mensen met een beperking. Niet alleen
voor SW-geïndiceerden, maar ook voor anderen
met een beperking zoals Wajong, WIA, WAO
e.d. Doorstroming vanuit de WWB naar sociale
werkvoorziening en beschermde banen moet
gestimuleerd worden.
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich
samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten
voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en
de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange
termijn.
Inzet is gericht op het aantrekken van
toekomstgerichte werkgelegenheid.
Niets is voor het midden- en kleinbedrijf zo hinderlijk
als een opgebroken straat. De gemeente zorgt
ervoor dat eventuele overlast zo kort mogelijk is
en dat werkzaamheden aan riolering en andere
leidingen zoveel mogelijk gecombineerd worden.
Een zodanig vestigingsbeleid dat een levensvatbare
middenstand overeind gehouden kan worden.
Vanuit principieel en sociaal oogpunt is de fractie
voor het beperken van koopzondagen.
De gemeente gaat onderzoeken hoe investeringen

in duurzaamheid door particuliere huiseigenaren,
verenigingen en stichtingen verder gestimuleerd
kunnen worden. Dit kan de lokale economie een
impuls geven, naast duurzaamheid bevorderen.
Verblijfsrecreatie wordt, vanwege het gunstige effect
op de middenstand, gestimuleerd.
Ontsluit toeristische trekpleisters met openbaar
Woelse Waard als toegankelijk landelijk c.q.
natuurgebied inrichten.

Bedrijventerreinen
De Gorcumse economie is in toenemende mate
een economie van MKB-bedrijven, maar ook van
eenmansbedrijven en Zzp’ers (zelfstandigen zonder
personeel). Deze groep heeft vaak geen behoefte
aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden
om zich te vestigen in woonwijken, veelal
tijdelijke huisvesting. Ook hebben zij behoefte
aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke
faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet,
kopieerfaciliteiten etc.
Bestaande bedrijfsterreinen worden vitaal en
aantrekkelijk gehouden.
Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
wordt niet actief aangemoedigd. Bestaande
ontwikkelplannen, zoals De Groote Haar, Oost II,
dienen zoveel als mogelijk te worden doorgezet
indien de ontwikkelverwachting alleen een
acceptabele vertraging kent. Herbestemmen van
dergelijke grondexploitaties is op dit moment
ter discussie blijven. De ChristenUnie-SGP wil een
jaarlijkse evaluatie van de mogelijke scenario’s per
grondexploitatie.
Duurzaamheid is een factor die bij (het mogelijk
maken van) bedrijfsvestigingen meegewogen moet
worden.
Ontsluit bedrijventerreinen optimaal voor openbaar

te stimuleren. De gemeenschappelijke bewaking van
de bedrijventerreinen is hierbij een goed voorbeeld.
Bedrijventerreinen voldoen aan de benodigde
faciliteiten (breedbandinternet, parkmanagement,
gezamenlijke parkeeroplossingen).

Bloeiende binnenstad
Er wordt tijdig ingespeeld op krimpende
detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet
afgewacht.
Uitlopers van de Binnenstad worden
teruggedrongen, zodat de concentratie en
aantrekkelijkheid van de Gorcumse Binnenstad wordt
behouden.
Het wonen boven winkels wordt gestimuleerd.
Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in
woonbestemmingen.
De zondagsopenstelling van winkels wordt
tegengegaan.
Door een (gezamenlijke) aanpak van
winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid
wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Recreatie en toerisme
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers
wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie
vanwege het gunstige effect op de middenstand
wordt gestimuleerd.
Aan de randen van de stad worden fraaie
uitloopgebieden bewaard en ontwikkeld met een
recreatieve functie, waardoor het genieten van de
fraaie natuur op bereikbare afstand behouden blijft.
In het bijzonder noemen wij hierbij de Woelse Waard.
Naast de ontsluiting van toeristische
trekpleisters wordt ingezet op de aanleg van
wandelpaden en goede bereikbaarheid via de
veerdienst, met name in de zomermaanden.

Richt bedrijfsterreinen duurzaam in. Bij voorkeur
functioneren zij klimaatneutraal.
De ChristenUnie-SGP zet zich in voor de
samenwerking tussen ondernemers op een
bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van
een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om
het gebied up-to-date te houden en verduurzaming
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Goed wonen en werken
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert,
het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of
te huren. Ook lokaal doet de ChristenUnie-SGP er alles
aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters
een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte)
huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw.
Dit doet zij door alternatieven aan te dragen voor
regelingen, bv. erfpachtconstructie, of meer vrijheden
in te bouwen bij nieuwbouwprojecten (Haarsekade). De
veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een
woningaanbod dat daarbij past.
Het ruimtelijk beleid moet mede ten dienste staan van
de opdracht aan de mensen om als rentmeester de aarde
op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren.
Industrie, landbouw en natuur strijden om een plekje op
de Nederlandse kaart, want ruimte is een schaars goed.
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de
leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente
heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische,
het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van
sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van
de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van
al bebouwd gebied. De gemeente zal duidelijke keuzes
moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het
onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden,
want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen
leefomgeving.

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?
De ChristenUnie-SGP zet zich in voor:
Herstructurering en clustering van
bedrijventerreinen en hergebruik van leegstaande
gebouwen.
Meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld
ondergronds parkeren, vindt onze fractie wenselijk.
De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk
bepaald door bebouwing maar ook door de openbare
ruimte, die meer is dan de restruimte na bebouwing.
Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken,
parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn
de ‘longen’ van de stad. Om deze leefbaar te houden
moet er blijvend geïnvesteerd worden in groen,
pleinen en speelplaatsen.
Renoveren waar kan, slopen waar moet.
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Vanaf 2014 een eigen Gorcums monumentenbeleid
starten, waarin aandacht is voor de lokale identiteit
en geschiedenis.

Wonen
groep 1-persoons huishoudens sterk zal groeien
en tegelijkertijd dat de bevolkingsaantallen niet
meer groeien of zelfs dalen. Op basis van actuele
Gorinchem zo goed mogelijk passend bij de vraag
moeten worden gehouden, met als uitgangspunt de
behoefte en kwaliteit.
De ChristenUnie-SGP fractie kiest voor een realistische
koers. Gorinchem is centrumgemeente, maar loopt
ook tegen grenzen op. Wij willen daarom in de regio
vasthouden aan goede afspraken uit de regionale
structuurvisie en zoals deze verder is uitgewerkt in de
woonvisie.
Het huisvestingsbeleid van Gorinchem moet aansluiten
bij de vraag en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het
gaat om wonen en zorg. Huurdersverenigingen,
woningcorporatie Poort6 en andere partners moeten
nauw betrokken blijven bij zowel uitvoering van
Woonagenda 2.0 als herijken nu de woningmarkt zo snel
veranderd.
De ChristenUnie-SGP maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door
een goede infrastructuur. Uitgifte van pachtgronden
kan een goed instrument zijn om (door)starters op
de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een
woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te
bevorderen op de huizenmarkt. Daarnaast worden zo
mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming
van de woningvoorraad. De ChristenUnie-SGP streeft
naar klimaatneutrale woningen. Ook streeft ze naar
de toepassing van duurzame materialen, die op
verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief
hoogwaardig zijn. Handhaving van vergunningen
door middel van het toetsen van de afgesproken
duurzaamheidseisen is daarbij van cruciaal
belang. De ChristenUnie-SGP wil de discussie over
welstandscommissies wel aangaan. Welstandsvrij
bouwen moet meer ruimte krijgen.

Woningcorporatie
Gorinchem kent één woningcorporatie, Poort6. Deze
speelt een belangrijke rol bij het voorzien in goede
sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken.
Wij willen de ruimte bieden om innovatief, vraaggericht
en toekomstvast te kunnen bouwen, met inachtneming
van duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.
Poort6 is tot nu toe een stevige partner gebleken in
de stedelijke vernieuwing, maar staat onder grote
druk door alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd.
Toch is het goed als de corporatie van de keuzes die zij

samenleving. De gemeente zal ook andere spelers op de
woning markt moeten vinden en betrekken om plannen
door te zetten.

Kantoren en bedrijventerreinen
Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar
verantwoorde revitalisering en herstructurering. Ruimte
andere gemeenten in de regio is op dit punt noodzakelijk.
Het belang van de regionale economie staat centraal.

Concrete voorstellen
Ruimte voor innovatief, vraaggericht
en duurzaam wonen (o.a.
levensloopbestendige woningen,
gezamenlijke wooninitiatieven,
bouwen in eigen beheer door
particulieren).

De gemeente voert integraal
woningmarktbeleid door middel van
een woonvisie.

Bevorderen van duurzaam en
energieneutraal bouwen en wonen.

De komende tijd wordt er ingezet
op levensloopbestendige wijken en
woningen.

Gemeentelijk welstandsbeleid
is onontbeerlijk en heeft alles te
maken met ruimtelijke kwaliteit.
Een onafhankelijke ‘welstandstoets’
door deskundigen is zeker
waardevol. Het opdelen van de
gemeente in ‘welstandniveaus’ kan
de regelgeving vereenvoudigen.
Welstandsvrij bouwen kan alleen
als het bestemmingsplan duidelijke
kaders kent.
De doorstroming bevorderen blijft
een belangrijk instrument voor het
huisvestingsbeleid.

Burgers krijgen inspraak bij
beleidsvorming.

Voor (door)starters wordt een vorm
van startersondersteuning (kan
perceelpacht zijn) onderzocht.
Woningen worden duurzaam
gebouwd en er wordt ingezet op
verduurzaming van bestaande
woningen.
Er is een goede samenwerking met
woningcorporaties als het gaat
om goede sociale huurwoningen,
leefbaarheid in wijken en sociale
koop.
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Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel
om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is
bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie-SGP wil dat de
groeiende mobiliteit niet ten koste gaat van veiligheid
en leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming
van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een
betere benutting van de bestaande infrastructuur en
het beter met elkaar verbinden van de verschillende
vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer, veerdienst en

Voetgangers
Binnen de bebouwde kom is op doorstromingswegen
steeds sprake van een trottoir aan beide zijden van
de weg en voldoende veilige oversteekplaatsen.
Verhoogd liggende trottoirs hebben voorzieningen
voor minder-validen.
Verkeerslichten zijn zo afgesteld dat alle
voetgangers voldoende tijd hebben om over te
steken.

Openbaar vervoer
(samen met de provincie en het Rijk) voor een goed
niveau van infrastructuur, zodat burgers economische,
sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien
en bedrijven hun werk kunnen doen. Niet alleen de
overheid maar ook de burgers hebben een grote
verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te
gaan.
De ChristenUnie-SGP laat zich leiden door drie criteria:
veiligheid (o.a. verkeersveiligheid), milieu (bescherming
van Gods schepping: mensen, dieren, groen) en
leefbaarheid (lawaai, CO2, hoeveelheid groen, etc.).

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?
In het kader van automobiliteit blijft doorstroming
tussen Gorinchem Oost en West een belangrijk
thema. Wij pleiten er dan ook voor in gesprek met de
verantwoordelijke overheden de openingstijden van
de diverse bruggen in Gorinchem te beperken (Geen
bruggen open tijdens de spits).

Fiets
voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop,
gezond en vrijwel niet milieubelastend. De jeugd onder
de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en
voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote

De gemeente stelt zich proactief op richting die
overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar
vervoer. Hierbij gaat het ook over het railvervoer.
De gemeente is een directe medespeler als het om het
faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat:
Goede bereikbaarheid van openbare voorzieningen,
zoals ziekenhuizen, zorgcentra en scholen voor
iedereen.
De informatievoorziening van de veerdienst
wordt verduidelijkt. Ook de samenhang van de
verschillende routes met elkaar.
Bij OV-opstappunten (denk ook aan toekomstig
station Papland) zijn voldoende parkeerplaatsen en
De gebruikers van het openbaar vervoer en
veerdienst worden betrokken (gebruikersonderzoek) bij besluiten over bijvoorbeeld tijden en
routes.

Automobiliteit
Een goede autobereikbaarheid is van belang voor
bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en
afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening
autoverkeer nodig hebben. Dit neemt niet weg dat
verbetering van het openbaar vervoer en de veerdienst –
Met name is de doorstroming van Gorinchem Oost
naar West en vice versa een verbeterpunt. En ook de
doorstroming in de Binnenstad.

Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel
trapondersteuning in een snel tempo de markt
ontdekt hebben. Er moet dan ook in elke gemeente een
het mobiliteitsplan als geheel.
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De ChristenUnie-SGP heeft bij behandeling van het
bestemmingsplan Binnenstad en Omgeving aandacht
gevraagd voor het aanmerken van de locatie Nieuwe
Wolpherensedijk ter hoogte van de Lange brug als
ontwikkelomgeving. Een parkeergarage op deze locatie
kan de verkeersbewegingen in de Binnenstad beperken.

Daarnaast is de Lange Brug in 2028 aan vervanging
toe en kan deze locatie daarin ook van belang zijn.
Verplaatsing van de Lange brug richting het Triasgebouw
kan de doorstroming ter plekke een forse impuls geven.
De ChristenUnie-SGP maakt zich daar sterk voor, ook al is
het lange termijnplanning.

Parkeren
Een terugkerend discussiepunt binnen de gemeente
is het parkeerbeleid. De belangrijkste onderwerpen
daarbij zijn voldoende parkeerplaatsen en de hoogte van
parkeergelden. Van belang is in ieder geval:

Betaald parkeren is soms nodig, maar het mag
geen melkkoe zijn en belemmerend werken voor de
attractiviteit van de Binnenstad.
Een parkeergarage, net voor de Binnenstad
(Nieuwe Wolpherensedijk), kan het aantal
verkeersbewegingen in de Binnenstad fors
reduceren en zo bevorderlijk zijn voor het MKB in de
Binnenstad (klandizie).
Onderzoek de vraag naar vaste parkeerplaatsen voor
deelauto’s en hoe het gebruik van deelauto’s kan
worden bevorderd.

Concrete voorstellen
Fietsroutes binnen de gemeente
worden zo veel mogelijk van het
overige verkeer gescheiden.
In de binnenstad en winkelcentra,
bij de stations en bushaltes en bij
’attractiepunten’ zijn voldoende
Maak gebruik van de veerdienst
aantrekkelijk in prijsstelling en
gemak (veerdienstregeling), zodat
schoolgaande jeugd en meer woonwerk verkeer gebruik maakt van de
Bij nieuwbouwwijken en
herstructureringen wordt gezorgd
voor een goede infrastructuur voor
bevorderd en automobiliteit wordt
teruggedrongen.
veel ongelukken. Deze worden
zoveel mogelijk verwijderd.

Wegwerken van de onveilige
Gorinchem zoals beschreven in
onderzoek van de Fietsersbond.
ChristenUnie-SGP ziet graag de
onveilige route Wolpherensedijk –
Lange Brug – Rotonde De Kom en de
Haarsekaden opgelost. Bijvoorbeeld
van Steenenhoek.
Haarsekaden beter inrichten op de
gevaarlijke punten (bijvoorbeeld
door uitritconstructies)
Goede bereikbaarheid van openbare
voorzieningen, zoals ziekenhuizen,
zorgcentra en scholen, is essentieel,
vooral voor mensen met een
beperking.
De gemeente beschikt over een
mobiliteitsplan/verkeersveiligheidsplan met concrete
uitwerkingen.
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Concrete voorstellen (vervolg)
Leerlingenvervoer moet goed
geregeld blijven.
De opwaardering van de
MerwedeLingelijn is een zeer goede
ontwikkeling.
We blijven bij de lobby voor een
goede en snelle oplossing voor de
A27 de AUB (Almere-Utrecht-Breda)
spoorlijn promoten. Deze mag niet
onmogelijk gemaakt worden door de
keuzes rondom de A27.
Snel en langzaam verkeer indien
mogelijk gescheiden.
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De ChristenUnie-SGP vindt goed
beheer en onderhoud belangrijk.
Het wegwerken c.q. voorkomen van
de onderhoudsachterstand van de
infrastructuur heeft prioriteit. Hierop
wordt niet zodanig bezuinigd dat het
de verkeersveiligheid raakt.
De gemeente werkt actief mee aan
het realiseren van verkeerslessen,
bijvoorbeeld op de scholen en bij
instellingen.

>

Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat
we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal
wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer
burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan
een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op
en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente
deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen
heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te
hebben om te werken aan een beter milieu.

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?
Afvalvrije stad
Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten
waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen
gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We
moeten naar een circulaire economie. Als afval goed
gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen
worden aangeboden voor hergebruik en kan de

Groene stad
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan
komt. Volkstuintjes zijn daar een goed middel voor, maar
ook in de stad en bij scholen kunnen plekken gemaakt
worden waar voedsel verbouwd wordt.

Energieke stad
Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te
wekken met alle milieuwinst van dien. De gemeente
stimuleert mensen om zelf zonnepanelen te plaatsen en
spant zich in om zelf zo min mogelijk (fossiele) energie te
gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk
aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s en
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Onze stad
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert
de gemeente de ruimte maar dat kan ook heel goed door
bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen,
wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker.
De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de
sociale samenhang.

De wereld

zeggen dat we ons inzetten om verder te kijken dan onze
stadsgrenzen en de Milleniumdoelen van de Verenigde
Naties samen met Dordrecht op projectbasis in
Bamenda-Kameroen helpen verwezenlijken. Wij vinden
voorlichting hierover en het samenbrengen van mensen
of organisaties uit onze stad, die ook hiermee bezig zijn,
van groot belang.

Klimaat en energie
We zetten in op een energietransitie: van fossiele
naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en
windenergie.
Duurzaamheid wordt integraal aangepakt: het
onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het
relevant is, meegenomen.
De gemeente heeft blijvende aandacht voor
innovatieve ontwikkelingen en stelt naast de
kadernota ook een milieuactieplan op.
In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt
aandacht besteed aan alternatieven voor de auto,
het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en
Gorinchem stimuleert initiatieven van
woningeigenaren, buurten, bedrijven en
verenigingen/stichtingen ten aanzien van de
aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij
valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers,
warmtepompen, isolatie, windenergie of groene
daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.
Er is sprake van uniforme en actuele
energievoorschriften in de te verstrekken
milieuvergunningen en een adequaat
handhavingsbeleid.
Vogelvriendelijk bouwen wordt gestimuleerd.
Energiebesparing door winkels wordt gestimuleerd
(bijvoorbeeld gesloten toegangsdeuren).
Afval wordt bij de bron gescheiden. Dit leidt tot
lagere lasten voor de burger en afval wordt gebruikt
als grondstof.
Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s.
De productie en verkoop van streekproducten wordt
gestimuleerd.
Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of
bedrijven worden aangemoedigd.

Gorinchem is, dank zij een voorstel van de ChristenUnie-
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Afvalinzameling
Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden
aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten
bij overtredingen, terwijl inwoners gestimuleerd
worden hun wijk/buurt schoon te houden door
middelen daarvoor beschikbaar te stellen (naast de
bekende ‘hondenpoepzakjes).
Er zijn voldoende (ondergrondse) containers voor
onder meer glas, kleding, kunststoffen, papier en
sap- en melkpakken.
Inwoners kunnen hun afval zonder extra kosten bij
het afvalbrengstation kwijt.

Stimuleren
Educatie en voorlichting worden ingezet om
bewustwording van milieugedrag bij kinderen,
volwassenen en ondernemers te vergroten. Hierbij
kan het natuurcentrum een grote rol spelen.
Tradities als het schoonmaken van de Wallen
worden uitgebreid met andere (landelijke)
initiatieven (nationale boomplantdag, Opzoomeren,
Duurzaamheidsweek).
Initiatieven om milieuvriendelijke zaken te
implementeren in Gorinchem kunnen op een
welwillende houding van de rijksoverheid rekenen.

Het goede voorbeeld geven
De eigen gemeentelijke organisatie wordt
doorgelicht op energiezuinigheid.
Bij bestaande gemeentelijke gebouwen wordt
ingezet op een minimale energiebesparing van
2% per jaar en 40% opwekking en/of inkoop van
duurzame energie.
In de komende raadsperiode wordt het
gemeentelijke inkoopbeleid 100% duurzaam en
zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria
opgenomen.
Mogelijkheden om het stroomverbruik lokaal op te
wekken, worden gebruikt.
Het eigen wagenpark van Gorinchem wordt zuiniger
en elektrisch rijden.
Bij vervangen van verlichting in de openbare ruimte
worden moderne technieken toegepast (o.a. LEDverlichting].
Goede regels vragen om goede handhaving, zoals
bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente zoekt
daarbij stevige samenwerking en afstemming met
provincie, waterschap en justitie.

“Wij geloven dat we deze aarde hebben gekregen van God.
Hij geeft ons veel verantwoordelijkheid.
Daarom willen we deze aarde niet misbruiken, maar
verantwoordelijk omgaan met alles wat leeft.”
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EEN BETROUWBARE
OVERHEID
Bij de ChristenUnie-SGP staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en
de mensen daarin. Investeren in de kracht van de samenleving doordat de overheid mensen
stimuleert en ondersteunt om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. Dit vraagt
om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt
niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Burgers moeten een
beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

Duidelijk en eerlijk
De ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en
die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid
(raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren), die zo dichtbij staat. Dat vraagt een
benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van inzet van social media
tot de contacten bij de balie.
De ChristenUnie-SGP wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet
onnodig ingewikkeld maakt maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger. Als goed rentmeester gaat
de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.
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De gemeente, dat zijn we samen
De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest
nabije contact van een burger met de overheid: ‘de
eerste overheid’. De samenleving heeft burgers nodig,
die zich verantwoordelijk weten voor hun eigen handelen
en die - samen met anderen en de overheid - de zorg
voor de samenleving oppakken. Maar ook een overheid
met een open houding richting initiatieven van burgers.
Vooral als deze initiatieven het algemeen belang op het
oog hebben (zoals op het gebied van duurzaamheid,
zorg, lokale economie of wijkbeheer). Dan is er een
overheid nodig, die meedenkt en faciliteert. Door de
geworden, dat bepaalde voorzieningen alleen nog
maar in stand gehouden kunnen worden als overheid,
samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder
zetten.

Overheid en burger
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken,
zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning,
ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Zelfs bij die
taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft,
zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking
met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties,
kerken, scholen enzovoort). De ChristenUnie-SGP zet in
haar werk in de gemeenteraad in op een coöperatieve
houding. Het wel of niet deelnemen in een coalitie
is daarbij niet van primair belang. Het innemen van
standpunten in de raad wordt primair bepaald door
de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in dit
verkiezingsprogramma.
Elke wijk in Gorinchem heeft een eigen karakter en
helaas ook eigen problematiek. Om de gemeenschapszin
te bevorderen, moeten de mogelijkheden om bewoners
te betrekken bij zaken die hen raken, worden benut.
Klankbordgroepen, wijkbeheer en wijkteams kunnen in
de wijk bijdragen aan verbetering van de veiligheid en
het welzijn. Tegelijk kunnen zij naar de gemeente toe
vertolken waar in hun wijk behoefte aan is.

Participatie
In Gorinchem is in de afgelopen raadsperiode een
participatieverordening vastgesteld, die ervan uitgaat
dat burgers altijd betrokken worden bij onderwerpen
in hun directe woonomgeving. Het niveau van de
burgerparticipatie kan verschillen per onderwerp,
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maar een zo vroeg en breed mogelijk betrekken van
alle belanghebbenden zijn voorwaarde voor draagvlak
en goede samenwerking. Dit vraagt ook in Gorinchem
nog een kanteling in denken: rollen, procedures en
wederzijdse verwachtingen moeten duidelijk gemaakt
worden, waarbij heldere en tijdige communicatie
vanuit de gemeente essentieel is. Als er initiatieven,
taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen
worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke
instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente
dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke
doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een
voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het
openbare groen aan een buurt.
Wij zijn over het algemeen geen voorstander van
complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het
proces plaats.

Decentralisaties
De komende jaren worden een aantal taken van de
rijksoverheid en provincie overgebracht naar de
gemeente: onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten gaan naar de WMO, de jeugdzorg gaat van
provincies naar gemeenten en met de Participatiewet
komt o.a. de sociale werkvoorziening bij de gemeenten.
Ook bij het passend onderwijs vindt een stelselwijziging
plaats waardoor gemeenten een grotere rol krijgen in de
ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften.
Hoewel het decentraliseren van taken naar gemeenten
past bij de visie van de ChristenUnie-SGP, wordt het
uitvoeren ervan een zware opgave. De zorg voor de
zwakke medemens blijft daarbij voor ons voorop staan.
Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal, naast
tijdige en duidelijke informatievoorziening voor de
mensen om wie het gaat.
Daarom zullen wij er scherp op letten, dat de
opeenstapeling van bezuinigingen en het tempo van
doorvoeren van maatregelen, de mogelijkheden van
mensen niet te boven gaan. Daarnaast zullen we
opletten, dat de bezuinigingen die met deze operaties
gevaar brengt.

Gemeentelijke herindeling en samenwerking
Een actueel thema is hoe we in onze regio de
samenwerking vorm moeten geven. Voor ons zijn
de uitgangspunten hierbij dat de kwaliteit van de
gemeentelijke organisatie voldoende moet blijven en
samenwerking of fusie een besluit van de gemeente(n)
zelf moet zijn. Liever geen van bovenaf opgelegde
herindeling, maar wel samenwerking die alle gemeenten
in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) ten goede
komt. De verschillende gemeenschappelijke regelingen

(zoals Waardlanden, Regionale Sociale Dienst (RSD)
functioneren naar tevredenheid, waarbij iedere
gemeente op productniveau kan afnemen. Beleid komt
daarmee wel meer op afstand te staan. Als ChristenUnieSGP zien wij ook zeer duidelijke overeenkomsten
tussen onze maritieme gemeente Gorinchem en de
kernen Boven-Hardinxveld, Hardinxveld-Giessendam,
Werkendam en Sleeuwijk. Verschil in provinciegrenzen
mogen wat ons betreft geen barrière zijn in
samenwerking.

Concrete voorstellen
Keuzes voor schaalvergroting
worden gemaakt op basis van
inhoud, kwaliteit, draagvlak en
herkenbaarheid.
Meer algemene regels in plaats van
gedetailleerde vergunningen. Om

regeldruk te verminderen, worden
vergunningstelsels waar mogelijk
omgezet in algemene regels. Wie
een loopje neemt met de regels
wordt aangepakt. Wie zich daar
keurig aan houdt, krijgt minder
controle.
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Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Veiligheid is in een gemeente als Gorinchem een
belangrijk onderwerp. Verkeersveiligheid, omdat er veel
verkeersaders in en rond Gorinchem liggen en sociale
veiligheid, omdat in een centrumgemeente nu eenmaal
veel mensen bij elkaar komen.
De overheid heeft de verantwoordelijkheid om
de zwakken te beschermen en criminaliteit te
bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen
verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld
aan inbraakpreventie). Bij het werken aan veiligheid
en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist de
samenhang tussen burgers, winkeliers, scholen, politie
en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten.
Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan
en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met
een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin
ouderen zonder zorg over straat kunnen.
In Gorinchem is een helder veiligheidsplan, waarin
doelen en verantwoordelijkheden van de verschillende
organisaties (politie, brandweer etc.) staan beschreven.
Samen met de partners (welzijnswerk, onderwijs,
jeugdzorg e.d) wordt aanpak en preventie verzorgd.
Als ChristenUnie-SGP vinden we het belangrijk dat
de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op het
vaststellen van prioriteiten voor de politie: minimaal
één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de raad,
de burgemeester en de veiligheidsdiensten over de
resultaten en inzet van mensen en middelen.
Burgers zijn de ogen en oren van de politie en moeten
gemakkelijk en snel melding kunnen maken van overlast
en crimineel gedrag. De gemeente neemt de regie om
veiligheidsproblematiek op te pakken en zet daartoe
verschillende instrumenten in.

meegenomen. Belangrijker nog, alle spelers moeten er
bij betrokken worden. Een goed voorbeeld is het beleid
rondom ‘veilig uitgaan’ waarbij van horecaondernemers
een positieve bijdrage gevraagd en geleverd wordt.
Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeester
steeds meer wettelijke bevoegdheden om op te treden
tegen geweld en overlast. Er moet genoeg menskracht
beschikbaar zijn om deze wetten en regels goed te
kunnen handhaven.

“Mensen zijn geschapen door
God. Zij zijn te waardevol om
in drugs, drank, gokken of
prostitutie zichzelf, hun vrijheid
en waardigheid kwijt te raken.”
Drugs en drank
De ChristenUnie-SGP wil de uitbreiding van coffeeshops
en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief
tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen
uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De strengere
regelgeving vanuit het Rijk vraagt extra inspanningen als
het gaat om handhaving, ook omdat in de nieuwe Dranken Horecawet deze taak bij de gemeente wordt gelegd.
De strijd tegen drugs en drankmisbruik moet
samen met ouders, scholen, kerken, horeca, politie,
sportverenigingen en andere betrokkenen gevoerd
worden. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat er extra
gecontroleerd wordt op leeftijd. Het handhaven van de
leeftijdsgrens is nodig.

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?

Prostitutie

De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de
wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk
en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de
gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te
pakken.

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods
bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel,
uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen
zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone
schijn. Alle mogelijkheden om mensenhandel en
prostitutie tegen te gaan, moet de gemeente benutten.
Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke
diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen

Veiligheidsbeleid moet integraal zijn en breed,
alle aspecten moeten zo goed mogelijk worden

Pagina 35 - Geloven Durven Doen

van mensenhandel. Goede voorlichting en preventie
op de scholen is belangrijk, zeker als het gaat om de
zgn. loverboys of groomers (meestal mannen die jonge
kinderen verleiden tot sex via internet).

Wij willen geen bordelen in de gemeente Gorinchem.
Voor de bestaande bordelen wil de ChristenUnie-SGP
dat de gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en
uitstapprogramma’s voor deze prostituees.

Concrete voorstellen
Bij het opstellen van het integraal
veiligheidsplan worden de resultaten
van veiligheidsonderzoeken en
de bevindingen van wijkbewoners
meegenomen.
De ChristenUnie-SGP zet zich in voor
het behoud van de wijkagent, ook in
het licht van het wijkgericht werken.
De gemeenteraad moet de vinger
aan de pols houden bij beleid
dat naar de veiligheidsregio’s is
verplaatst. De raad moet tijdig
geïnformeerd worden over
besluiten. Ons doel is een betaalbare
brandweerzorg en blijvende
aandacht voor vrijwilligers.
De burgemeester stimuleert
laagdrempeligheid voor het
doen van aangifte en goede
terugkoppeling door politie.
Wij betrekken inwoners bij veiligheid
en zetten in op burgernet en sms
alert.
Wij willen sociale samenhang
tussen mensen versterken.
Wijkplatforms, verenigingsleven en
buurtinitiatieven hebben een rol in
de zorg voor veiligheid in de wijk.

Ondanks allerlei preventieve
maatregelen betekent elk casino of
elke gokhal meer mensen met een
gokverslaving: wij zijn tegen het
vestigen van een casino, waar dan
ook in Gorinchem.
De kosten van vandalisme worden
verhaald op daders.
Wij willen een uitsterfbeleid voor
bestaande bordelen en de vestiging
van nieuwe bordelen voorkomen.
De prostituees die willen uitstappen
worden ondersteund.
De gemeente organiseert (zo nodig
samen met andere gemeenten)
voldoende toezichtcapaciteit voor
de Drank- en Horecawet en werkt
aan preventie (de modelverordening
van STAP maken wij daarbij leidend).
Sluitingstijden van horeca is
lokaal maatwerk. Als er maar een
totaalpakket is met horeca, politie,
hulpverlening en omwonenden.
Cameratoezicht is een prima
middel, maar de ChristenUnie-SGP
wil het terughoudend toepassen
en inbedden in goede wetgeving
(privacy) en de wijze van uitvoer
kritisch volgen.
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Financiën
Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?
Van de gemeente verwachten wij dat zij een
betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare
middelen. Gemeenten worden geconfronteerd met
enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket,
anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie.
Daarnaast heeft Gorinchem op het moment veel gronden
de begroting.
De ChristenUnie-SGP is voor het voeren van een gedegen
risicomanagement waarmee onverwachte tegenvallers
zoveel als mogelijk worden uitgesloten. Tevens staat de
ChristenUnie-SGP een sluitende begroting voor. Ook op
de lange termijn. De verschillende maatregelen leggen
dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan
bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door
de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij
via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de OZB
(Onroerende Zaak Belasting).
De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en
welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar
heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. En door
de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de
inkomsten uit de OZB onder druk. Dat geldt al evenzeer
voor de opbrengsten uit eerder vermelde grondverkoop.
Gemeente Gorinchem moet daarom de tering
naar de nering zetten. Niet alleen door op alle
begrotingshoofdstukken te korten door middel van de
kaasschaafmethode, maar vooral ook door duidelijk
keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals
veiligheid, onderwijs, infrastructuur en de zorg
voor hulpbehoevenden die niet zelfredzaam zijn,
is terughoudendheid bij het terugbrengen van het
budget op zijn plaats.
Het spreekt voor ons vanzelf dat met name bespaard kan
worden op projecten die voor de samenleving niet van
direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire
verantwoordelijkheid heeft. Wat wij zoveel mogelijk
willen beperken:
Het uitvoeren van ‘prestigeprojecten’.
cultuur, sport- en andere verenigingen.
De subsidiëring van organisaties met bijbehorende
huisvesting. In plaats daarvan richt de ChristenUnieSGP zich op ondersteuning van activiteiten die
de samenleving in Gorinchem (output gericht).
Subsidie mag de eigen verantwoordelijkheid niet
aantasten of het heffen van reële contributies. Het is
zinvol om regelmatig de hoogte van de structurele
subsidies te herijken. Subsidie kan alleen gegeven
worden voor activiteiten die algemeen toegankelijk zijn.
Dit geldt ook voor organisaties die werken vanuit een
bepaalde levensbeschouwing. De religieuze achtergrond
van een organisatie mag op zichzelf geen reden zijn voor
het afwijzen van een subsidieaanvraag, maar activiteiten
die puur gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming,
worden niet gesubsidieerd.

Bezuinigen is kiezen

Activiteiten/voorzieningen die in strijd zijn met de
normen en waarden die ons in de Bijbel gegeven zijn
en/of die in strijd zijn met algemene fatsoensnormen
of de goede zeden, komen niet in aanmerking voor
gemeentelijke subsidie.

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in
de begroting en jaarrekening welke prestaties voor

De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan

Waar gaat de ChristenUnie-SGP voor?

gerealiseerd. De ChristenUnie-SGP werkt mee aan
bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:
Die posten die rechtstreeks te maken hebben met
het voorzien in de eerste levensbehoeften van
individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten
schot blijven.
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Lange termijn
Het opstellen van een begroting en meerjarenraming
gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. De gemeente
zorgt voor voldoende (weerstands)vermogen om
onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Daarnaast

richt de ChristenUnie-SGP zich op de afbouw van
de exorbitant hoge schulden, uitstaande leningen
en garanties. De norm is het landelijke gemiddelde.

Toekomstige generaties worden niet opgezadeld
voorgangers.

Concrete voorstellen
Jaarlijks een sluitende begroting.
Helderheid over het
‘meerjarenperspectief’ waarbij
gemaakte keuzes zoals o.a. opbouw
van het weerstandsvermogen in
beginsel als taakstellend moeten
worden beschouwd.
Raad en College moeten blijvend
streven naar een toename van
de informatiewaarde van de
programmabegroting.
Goede afweging van ambitieniveau
van de gemeente Gorinchem en de
hoogte van de gemeentelijke lasten.

Veel aandacht voor lange termijn
aspecten van de begroting,
zoals goede planning van
onderhoudbudgetten, afbouw van
schulden en garantiestellingen
naar landelijke norm en degelijke
investeringsramingen.
College van B & W legt de
gemeenteraad tenminste
eenmaal per jaar een duidelijk
overzicht voor van de exploitatie
van het grondbedrijf. Dit per
grondexploitatie incl. vermelding
van kansen en bedreigingen.
Alternatieve scenario’s zijn in kaart
gebracht, zodat snel geschakeld kan
worden.

Ontwikkeling OZB conform
Het College doet jaarlijks verslag
van de kostendekkendheid van
Subsidies. In beleidsnota’s moet
helder worden vastgelegd wat
de doelen zijn van gemeentelijke
meetbare effecten van de subsidie
verwacht worden. Het subsidiebeleid
moet zijn vastgelegd in een
algemene subsidieverordening
en in goed onderbouwde
uitvoeringsbesluiten.

De gemeenteraad kan haar
kaderstellende taak inhoud geven
de gewenste dekkingsgraad
vast te leggen. Te denken
valt aan de dekkingsgraad
of de dekkingsgraad voor de
begraafplaatsen.
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Ten slotte...
In dit verkiezingsprogramma kunnen we niet alle keuzes die we in de komende jaren moeten gaan maken voorzien,
laat staan benoemen. Er is dus nog veel ongezegd. Wel kunt u erop vertrouwen dat we iedere keer zullen zoeken naar
goede oplossingen vanuit de grondhouding dat we de stad en haar inwoners willen dienen. Het is niet altijd direct
duidelijk wat de consequenties zijn van beslissingen. We bidden om wijsheid en vragen u om dit voor ons te doen.
Zodat we midden in de tegenstellingen en de waan van de dag, rust weten te bewaren en ons geroepen blijven weten
om onze stad te dienen met toewijding. We zijn geroepen om God én onze medemens lief te hebben, Hem te volgen
en het beste voor de ander te zoeken.
U mag ons daar ook in de periode 2014-2018 op aan spreken. Maakt u het mogelijk dat wij ons werk kunnen
voortzetten?
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Kandidatenlijst
Gemeenteraadsverkiezing 2014
Marjo Molengraaf - ChristenUnie

Marjo is sinds 2006 raadslid en fractievoorzitter. Samen met haar man Hans is ze lid
van de VEG De Ark. Ze is moeder van vier dochters en sinds kort de trotse oma van
een kleindochter. Ze werkt bij Syndion als ambulant hulpverleenster.

“Ik vind het mooi om een actieve rol te hebben om deze maatschappij leefbaar
en mooier te maken. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar ik voel me als christen
geroepen om God en mijn naaste te dienen. Ik sta en ga voor christelijke sociale

1

werken en leven.’

Frank Barth - SGP

Frank Barth is sinds 2010 raadslid voor de ChristenUnie-SGP fractie. Hij is getrouwd
met Janneke en heeft 4 kinderen. Sinds 2000 woont hij in Gorinchem en al snel
was hij betrokken bij de lokale SGP kiesvereniging en actief binnen de Hersteld
Hervormde kerk. In het dagelijks leven is hij manager in de autobranche en
verantwoordelijk voor beheer van assortiment & autotechnische informatie o.a. t.b.v.
Marketing informatiesystemen.

“Ik hoop in de raad bij te dragen aan de bereikbaarheid van het centrum en een
betere verbinding tussen Gorinchem Oost en West. En ik wil goede bereikbaarheid
van de politici. Zelf ben ik goed bereikbaar, dus bel me maar! Ik ga graag het
gesprek aan hoe we in Gorinchem kunnen bezuinigen zonder dit op de zwakkeren
in de samenleving af te wentelen. Samen zullen we goede keuzes moeten maken in
waarop we bezuinigingen, maar ook waar we ons geld aan willen besteden’.
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Anne de Jong
Matthijs Smit
Jos de Kock
Charlotte Scholtens–de Vries
Harmen Akkerman
Bart van der Vegte
Aleid Stienstra-Sondij
Cees van ‘t Hof
Ivo van Willigen
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Arie van Hoven
Steef Post
Jan Hamstra
Darija Kupers-Oving
Jan Averesch
Jan de Hoog
Harro van Heukelum
Jan Visser
Cok Veldhuizen
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