En nu aanpakken!
Montfoort weer op de kaart
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Voorwoord
In dit akkoord op hoofdlijnen presenteren VVD, Progressief

Moeilijke besluiten zoals rondom woningbouw en

Akkoord en Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

duurzaamheid gaan we niet uit de weg. We gaan woningen

een ambitieuze en actieve agenda voor Montfoort en

bouwen op inbreidingslocaties, maar onderzoeken ook

Linschoten. Wij staan voor een integer en toekomstgericht

welke opties we hebben om buiten de rode contouren te

gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat luistert naar

kunnen bouwen. Ook de energietransitie en verduurzaming

inwoners, goed communiceert en zorgvuldig omgaat met

hebben onze aandacht. Bijvoorbeeld door woningen niet

financiële middelen. Een gemeentebestuur dat inwoners het

langer aan te sluiten op gas, maar ook door als gemeente

voorzieningen- en dienstenniveau en de veilige en sociale

een actieve voorbeeldrol te pakken rondom verduurzaming.

leefomgeving geeft die zij verdienen.

Ondernemers laten we voortaan vrij in hun openingstijden
en -dagen en er komt eindelijk duidelijkheid over De Vaart in

Onze mooie gemeente bevindt zich echter in zwaar weer:

Linschoten.

Montfoort staat aan de vooravond van de ontvlechting
van de ambtelijke samenwerking met IJsselstein, moet een

Samenwerken en aanpakken worden de komende

besluit nemen over nieuwe vormen van samenwerking

vier jaar de sleutelwoorden. We streven daarom naar

met andere gemeenten en heeft ook op financieel gebied

een open en transparant bestuur waarin overheid en

grote uitdagingen. Het nieuwe college zal de komende tijd

samenleving steeds meer samen optrekken. Daarom is

daadkrachtig aan de slag moeten om de gemeente weer een

bewust gekozen voor een hoofdlijnenakkoord. Dat geeft

gezonde en stabiele basis richting de toekomst te geven. Dit

richting aan het college en geeft de raad de noodzakelijke

akkoord biedt daar de bouwstenen voor.

ruimte voor verbetervoorstellen. Raadsvoorstellen die in
overeenstemming zijn met dit akkoord worden door de

Maar tijdens de verbouwing gaat de dienstverlening natuurlijk

coalitiepartijen ondersteund en voorstellen die niet in het

gewoon door. VVD, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen

hoofdlijnenakkoord zijn opgenomen, worden in open dialoog

Montfoort Linschoten hebben de ambitie om Montfoort weer

aan het politieke oordeel van de verschillende raadsfracties

op de kaart te zetten als een levendige, vooruitstrevende

overgelaten.

gemeente met een goede dienstverlening. Concreet hebben
we daarom onder meer afgesproken dat we werk gaan maken
van de herinrichting van de binnenstad van Montfoort, dat
de bibliotheek terugkomt in Montfoort en Linschoten, dat het
restafval weer elke twee weken wordt opgehaald en dat we
de openbare ruimte beter gaan onderhouden.
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1. Bestuur en organisatie
Om als zelfstandige gemeente efficiënt en effectief te kunnen blijven werken en de verzwaring van
taken goed uit te kunnen blijven voeren, blijft intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
nodig. We staan voor een goede dienstverlening richting inwoners en een integer bestuur.
De gemeente communiceert beter met haar inwoners over voorgenomen nieuw beleid.

Ontvlechting en samenwerking

Communicatie en participatie

In de komende raadsperiode wordt de ontvlechting

De informatievoorziening naar inwoners over de

van UW Samenwerking voortvarend, zorgvuldig en

gemeentelijke plannen, besluitvorming en dienstverlening

succesvol afgerond. Daarnaast zoeken we actief naar

moet op orde zijn. Dat stimuleert inwoners om mee te

concrete mogelijkheden van bestuurlijke en ambtelijke

doen en mee te denken. En via gerichte informatie kan de

samenwerking met andere gemeenten. De uitgangspunten

achtergrond van besluiten beter worden toegelicht. Daarmee

voor samenwerking zijn: vermindering van de

kunnen mogelijk vragen die bij inwoners leven voorkomen

personele kwetsbaarheid, verbetering van de efficiency,

worden. We stellen een communicatiebeleid op dat gericht is

kennisvermeerdering en vergroting van de bestuurskracht.

op beschikbaarheid en vindbaarheid van goede informatie en

Voor een goede uitvoering van onze taken participeren

burgerbetrokkenheid.

we actief in de regio. De gemeenteraad neemt overigens

De raads- en forumvergaderingen worden online gestreamd

zelfstandig haar besluiten.

met geluid en beeld en zijn terug te kijken om de politieke

Samenwerkingsverbanden

We zetten ook de openbare WOB-verzoeken en antwoorden

Montfoort participeert in diverse samenwerkingsverbanden,

online. Inwoners betrekken we bij planvorming en

die vaak de vorm hebben van een gemeenschappelijke

burgerinitiatieven kunnen aan de raad worden voorgelegd.

regeling. Om de risico’s (financieel, verantwoording,

We ontwikkelen de functie van een wijkplatform als

imago, sturing en afhankelijkheid) te beperken is het

overlegstructuur.

belangrijk als gemeente grip te houden op de diverse
samenwerkingsverbanden. De werkgroep Verbonden Partijen

Participatie bij de omgevingswet

heeft hiertoe aanbevelingen gedaan en deze zullen hiervoor

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze

als uitgangspunt dienen.

wet vervangt de huidige wettelijke kaders voor de ruimtelijke

Dienstverlening

ordening en verbreedt deze met gezondheid en sociale
vitaliteit (zogenaamd integraal beleid). De voorbereiding

Verbeteren van de dienstverlening staat voorop. Klachten

van de Omgevingswet moet tijdens deze collegeperiode

over de afhandeling van meldingen, brieven en mails worden

vorm krijgen en is ingrijpend voor bestuur, organisatie,

serieus opgepakt. De afhandelingsprocedure rondom

initiatiefnemers van (ruimtelijke) plannen en inwoners.

dergelijke klachten is duidelijk en bij de inwoners bekend. We

Onder de nieuwe wet hebben initiatiefnemers meer rechten,

zorgen dat paspoorten en identiteitsbewijzen ook thuis of op

maar ook meer plichten. Zo moeten initiatiefnemers zelf de

het werk bezorgd kunnen worden.

inwoners actief via participatie bij de plannen betrekken. We

Integriteit
Het vastgestelde integriteitsbeleid voeren we uit en we
doen voorstellen om het aan te scherpen. Dit vanuit het
uitgangspunt dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling
vermeden wordt.
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besluitvorming beter inzichtelijk te maken voor inwoners.

zorgen via gerichte communicatie dat de inwoners nauw bij
dit proces betrokken worden.
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2. Handhaving en veiligheid
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Het handhaven van de openbare
orde en veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Daartoe zal continue overleg plaatsvinden
met de politie en de veiligheidsdiensten in onze regio. Van de aanwezigheid van politie en BOA’s gaat
een preventieve werking uit. Overtredingen als foutparkeren, hondenpoep, zwerfvuil en overlast van
jeugd moeten daadkrachtig bestreden worden. Daartegenover investeren we in preventieprogramma’s
voor alcohol- en drugsgebruik.

Veiligheid

Brandweer

Veiligheidseisen bij evenementen zijn nodig, maar staan

We ondersteunen de werving van nieuwe aanwas voor de

in verhouding tot de omvang van het evenement. Echter,

brandweer. De jeugdbrandweer is de kweekvijver voor de

de eisen zijn voor organisatoren soms een grote opgave.

vrijwillige brandweer en verdient steun. De brandweer in

We willen bezien hoe we de eisen voor kleinschalige

Montfoort krijgt een nieuwe kazerne zoals door de raad is

evenementen kunnen bijstellen zonder afbreuk te doen aan

besloten.

de veiligheid.

Handhaving en toezicht

6

Honden
De overlast van hondenpoep dringen we terug

Er komt extra capaciteit voor Buitengewone

door handhaving op de aangescherpte APV en door

Opsporingsambtenaren (BOA’s) die zorgen voor handhaving

hondenbezitters meer te informeren over hun rechten en

van de openbare orde, parkeerovertredingen en de

plichten zoals het bij zich dragen van een hondenpoepzakje.

bestrijding van kleine criminaliteit. Cameratoezicht zal gericht

In de bebouwde kom geldt nu al voor honden een

en effectief ingezet blijven worden. Zowel met onze vaste als

aanlijngebod en opruimplicht. Wij willen daarbij ook enkele

mobiele camera’s. We gaan beleid maken op de preventieve

‘hondenuitrengebieden’ aanwijzen waar honden hun energie

rol van buurtpreventie bijvoorbeeld met het project ‘Waaks!’.

kwijt kunnen.
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3. Woningbouw
Met het bouwen van de juiste woningen voor onze inwoners houden we de gemeente vitaal.
Op basis van een nieuwe woonvisie en woonbehoefteonderzoek kunnen we toekomstgericht
inspelen op de woonwensen en woonmogelijkheden voor de inwoners van Montfoort en
Linschoten. Differentiatie van woningen is daarbij nodig, om een toekomstbestendige
woningvoorraad te hebben waar doorstroming in plaats kan vinden.

Woningbouw op maat

Inbreiden of uitbreiden

De woningmarkt moet in beweging. Daarom gaan we

We prefereren woningbouw op inbreidingslocaties binnen

bouwen op maat. Dat doen we aan de hand van de

de rode contour. We verwachten dat uitbreiding van de rode

resultaten van de te ontwikkelen Woonvisie en het bestaande

contour nodig is. Aan de hand van visies en plannen op de

woonbehoefteonderzoek. Het uitgangspunt bij het bouwen

kernrandzones zullen de mogelijkheden daartoe worden

op maat is dat de woningmarkt in beweging komt met

onderzocht. Bij de bouw van nieuwe woningen, via inbreiden

ruimte voor starters in onze gemeente. Via gerichte bouw

of uitbreiden, zal echter altijd het unieke karakter van

op maat, van zowel koop- als huurwoningen, stimuleren we

Montfoort en Linschoten worden behouden.

doorstroming in de woonvoorraad. We hebben oog voor de
specifieke woonbehoeften van ouderen, statushouders en
zorgbehoevenden. We zorgen ook voor voldoende betaalbare
sociale (huur- en/of koop)woningen in samenwerking met
de corporatie. Binnen het bouwen op maat zien we ook
ruimte voor vernieuwende woningbouw zoals tinyhouses of
kangoeroe-woningen. Bij de uitwerking van de woonvisie
zullen we daar specifieke locaties voor aanwijzen.
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4. Binnenstad en dorpskern
De binnenstad van Montfoort en de dorpskern van Linschoten kennen een rijke historie en fraaie
monumentale panden. Deze historie verdient onze aandacht en zorg. Voor onze eigen inwoners en
bedrijven. Maar ook als ‘visitekaartje’ voor de bezoekers en toeristen, en ter ondersteuning van het
initiatief ‘Montfoort Trouwstad’.

Monumenten

Beeld en inrichting

Wij vinden goede zorg voor aangewezen rijksmonumenten

Het historische karakter van de kernen komt sterk tot z’n

en gemeentelijke monumenten van groot belang. De

recht als de inrichting van het openbare gebied op dat

gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van

historische beeld aansluit. Binnen deze bestuursperiode

haar eigen monumenten. We stimuleren de instandhouding

is de herinrichting van de binnenstad van Montfoort

van de monumenten door een passende vulling van het

gerealiseerd. Wij willen dat daarbij de gebruikte materialen

Monumentenfonds. De Waardevolle bomenlijst en de

en inrichtingselementen (verlichting, bankjes, etc) de historie

Gemeentelijke Monumentennota actualiseren we. Het

versterken. Tegelijkertijd willen we dat de historische

waardevolle landschap van landgoed Liefhoven leggen we

binnenstad ook voor minder validen goed bereikbaar is,

vast in een bestemmingsplan. Bij ontwikkelingen binnen

zowel lopend als bijvoorbeeld met een rollator. We besluiten

het beschermde stads- of dorpsgezicht in Montfoort en

aan de hand van de evaluatie van de herinrichting van de

Linschoten moet rekening gehouden worden met de

Lieve Vrouwegracht, hoe we ook de rest van de binnenstad

cultuurhistorische waarde.

kunnen inrichten met zo min mogelijk obstakels zoals paaltjes

Bereikbaarheid en parkeren

en verkeersborden en een zo sterk mogelijke historische
uitstraling.

In de binnenstad wordt natuurlijk ook gewoond. De
historische binnenstad is echter aangelegd toen de
verkeersintensiteit en het aantal auto’s veel lager waren
dan nu. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor
ondernemers, het winkelende publiek én voor de inwoners.
We vinden dat de auto ‘te gast’ is in onze winkelstraten, in het
voordeel van het winkelende publiek. De winkelstraten worden
autoluw. Laden en lossen moet in venstertijden mogelijk
blijven, maar fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte
bijvoorbeeld door inrichting als fietsstraat en aandacht voor het
fietsparkeren. Het is niet ondenkbaar dat de verkeerscirculatie
daarbij moet worden aangepast. Natuurlijk maken we daarbij
gebruik van de al vele bekende onderzoeken.
Terrassen dragen bij aan de levendigheid van de historische
Inwoners moeten hun auto in de binnenstad kunnen

binnenstad en dorpskern. We willen een ruim terrassenbeleid

parkeren. Kort parkeren in de winkelstraten, voor een kort

en een restrictief uitstallingenbeleid. We ontwikkelen daar

winkelbezoek blijft altijd mogelijk. Langer parkeren voor

nieuw beleid voor. Vanwege bereikbaarheid maar ook

bijvoorbeeld dagbezoek willen we naar de randen van de

vanwege de uitstraling gaan we de regels voor terrassen en

historische binnenstad verplaatsen. We realiseren daar extra

uitstallingen in de APV opnieuw opstellen.

parkeerplaatsen voor, ondersteund met een vorm van een

Ook treden we daadkrachtiger op tegen niet legale bouw die

parkeerroute informatiesysteem. Het park blijft voor ons echt

het historische beeld aantast.

een park. Regulering van het aantal auto’s in het historisch
straatbeeld, draagt bij aan een prettiger woonomgeving voor
de inwoners en doet recht aan de historische uitstraling.
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5. Verkeer en mobiliteit
Er lopen twee provinciale wegen over ons grondgebied en we liggen midden in een groene en aantrekkelijke
regio. Wij richten ons vooral op het behouden van de bereikbaarheid van Montfoort en Linschoten met auto
en openbaar vervoer en op verbetering van de bereikbaarheid met de (elektrische) fiets.

Auto
In de historische kernen is de auto te gast, de winkelstraten

van de elektrische vervoersmiddelen faciliteren. We zullen

en -gebieden worden autoluw. In de woonwijken richten

een spreidingsplan opstellen van de locaties van dergelijke

we straten waar mogelijk in als verblijfsgebied, of met een

laadpalen binnen de gemeente.

maximale snelheid van 30 km/uur. We beginnen met een
inventarisatie van mogelijkheden in Linschoten. Wij zullen de

Openbaar vervoer

ingezette lijn in het gesprek met de provincie over de snelheid

Busverbindingen blijven in stand of worden verbeterd. Met

en veiligheid op de provinciale M.A. Reinaldaweg voortzetten.

de provincie en met buurgemeenten gaan we bijtijds het

Fiets

Daarbij hebben we met name aandacht voor de Noord-

We gaan het gebruik van de (elektrische)fiets als vervoermiddel

zuidverbindingen zoals met Linschoten. Handhaving van

stimuleren. Voor de eventuele knelpunten in de veel gebruikte

de dienstverleningen richting de voorzieningen, scholen en

routes maken we een uitvoeringsplan. De snel te realiseren

ziekenhuizen van Woerden en Nieuwegein staat voor ons

maatregelen nemen we al in deze bestuursperiode.

daarbij voorop.

Laadpalen

Verkeersveiligheid

De elektrische auto en fiets horen steeds meer tot het

Het is van belang dat verkeersonderwijs in stand blijft op het

gewone straatbeeld. Elektrische fietsen worden daarbij voor

primair onderwijs. We blijven initiatieven zoals ‘Hartjes op de

de korte afstand een gebruikelijker alternatief boven een auto

fiets’ ondersteunen.

of bromfiets. Wij willen vanuit duurzaamheid het gebruik
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6. Ondernemerschap
Ondernemers zorgen voor economische vitaliteit en een gezonde samenleving. In een bloeiende lokale
economie zijn ondernemers dan ook onmisbaar. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van
de gemeente, zoals onder meer blijkt uit Montfoort Werkt. Met duidelijke regelgeving en lage lasten,
kunnen bedrijven én werk voor de gemeente behouden blijven. Daardoor blijft Montfoort een mooie
gemeente om in te wonen, werken én te winkelen.

Sluitingstijden

Industrie

Ondernemers bepalen zelf wanneer hun winkel of

De ontwikkeling van bedrijfslocaties vereist een regionale

horecagelegenheid open of dicht gaat. De huidige

afstemming. We willen lokale behoefte aan bedrijfslocaties

winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid

actualiseren. De actualisatie nemen we mee bij het

om winkeltijden flexibel in te richten, zodat de winkels

vormgeven van het Omgevingsplan voor de gemeente. De

bijvoorbeeld zondag open kunnen zijn. Wij maken dit in 2018

bedrijvigheid moet aansluiten bij de kleinschaligheid van de

nog mogelijk.

gemeente en de kwaliteit van het landschap. Zo past een

Eenvoudigere regels
Het vergunningenbeleid voor bedrijven wordt zo veel
mogelijk vereenvoudigd om lokale bedrijvigheid te

Bedrijvigheid die werkgelegenheid meebrengt zien wij als
passend in onze gemeente.

stimuleren. Zo willen we bijvoorbeeld een duidelijk en

Verduurzaming bedrijven

laagdrempelig terrassenbeleid voor horecabedrijven. We

De ondernemers gaan we stimuleren om bedrijfsterreinen

gaan de regels om een bedrijf te starten of uit te breiden,

en individuele bedrijven te verduurzamen. We maken de

begrijpelijk en uitvoerbaar maken.

relevante provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden,

Veranderende bedrijvigheid

zoals regelingen voor asbestverwijdering, bekend bij
inwoners en bedrijven via een subsidiecoach. We gebruiken

(Agrarische) ondernemers moeten de ruimte en kansen

daarbij ook de expertise van Platform Duurzaam Montfoort.

krijgen om (nieuwe) kleinschalige activiteiten te ontwikkelen

Daarmee kunnen we ondernemers ondersteunen bij vragen

op het gebied van o.a. energietransitie en recreatie. Zo

rondom verduurzaming en mogelijke subsidiëringen.

kunnen vrijkomende bedrijfsgebouwen worden ingezet voor
kleinschalige niet-industriële activiteiten zoals een camping
of een bed and breakfast. Dat mag vanzelfsprekend niet
leiden tot verrommeling van het beeld, of tot het ontstaan
van nieuwe bedrijfsterreinen. De nieuwe activiteiten moeten
een bijdrage leveren aan de uitstraling van het omringende
landschap.
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nieuw distributiebedrijf bijvoorbeeld niet bij de lokale schaal.
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7. Recreatie en toerisme
De kernen Montfoort en Linschoten vormen een aantrekkelijke historische poort naar het Groene Hart:
prachtige historische kernen met open groene waarden. De ligging aan de Hollandse IJssel en de Lange
Linschoten bieden voldoende aanknopingspunten om de recreatieve functie te versterken. Toerisme en
recreatie zijn belangrijk voor de uitstraling, identiteit en levendigheid van de gemeente.

Levendige binnenstad

De Hollandse IJssel

We willen een levendige binnenstad voor Montfoort,

De ligging van Montfoort aan de Hollandse IJssel gaan

ondersteund door citymarketing. Hierin wordt prioriteit

we optimaler benutten vanuit het oogpunt van recreatie.

gelegd bij het versterken van de recreatieve- en

De pleziervaart biedt een belangrijke groep dagtoeristen.

verblijfsfunctie. Het dagparkeren wordt gefaciliteerd,

We maken ruimte voor meer terrassen langs de Hollandse

winkel- en horeca-openingstijden worden versoepeld en het

IJssel bij Onder de Boompjes. Om ook het overnachten

terrassenbeleid gaan we actualiseren. De gemeente moet

langs de Hollandse IJssel te stimuleren, onderzoeken we

aantrekkelijker worden voor toeristen. Daarbij voeren we

de haalbaarheid van de aanleg van walstroom door een

geen beleidswijziging door in de toeristenbelasting en de

particuliere aanbieder.

kadegelden.

Regionale recreatie

We ondersteunen en faciliteren waar mogelijk de aanpak

De fraaie ligging van de gemeente in het Groene Hart biedt

‘Montfoort Trouwstad’ zoals door het ondernemersfonds

uitgelezen kansen om de gemeente toeristisch meer op

opgezet. We zullen daar bij de herinrichting van de

de kaart te zetten. We onderzoeken hoe we het recreatieve

binnenstad rekening mee houden. We communiceren actief

fietsnetwerk kunnen optimaliseren. We zetten ons in om de

over ‘Montfoort Trouwstad’.

fietsverbinding tussen de Cattenbroekerdijk en de Blindeweg
te realiseren. Ook willen we de aanwezige toeristische
verbindingen over water, wandelpaden en fietspaden goed
bewegwijzeren.
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Montfoort Trouwstad
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8. Afval, duurzaamheid en milieu
Het waardevolle, groene landschap is van groot belang voor de gemeente. Klimaatverandering,
extreme regenval en de CO2-uitstoot zijn mondiale problemen met ook een lokale oorsprong.
Ook in Montfoort en Linschoten gaan we een bijdrage leveren aan een duurzame leefbare wereld.
Wij gebruiken daarbij de expertise van het Platform Duurzaam Montfoort en de inzet van een
subsidiecoach. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame (woning)bouw,
energieopwekking en onderhoud van de openbare ruimte.

Afval

Voorbeeldrol gemeente

We stimuleren het afvalscheiden bij de bron. In 2020 is ten

Natuurlijk kijken we ook naar de mogelijkheden voor

minste 75% van het afval gescheiden. We zetten daarbij

verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en de

ook voorlichting in om de gewenste gedragsverandering

gemeentelijke gebouwen, en stellen we een plan van

te bereiken. We willen het gescheiden inzamelen zo

aanpak op voor verduurzaming van de openbare verlichting.

laagdrempelig mogelijk maken. Daarom verdubbelen we zo

Via ons inkoop- en aanbestedingsbeleid dragen we bij

spoedig mogelijk de ophaalfrequentie voor restafval naar

aan verduurzaming van materiaalgebruik en kijken we

één keer per twee weken. Het afvalbeleid evalueren we

naar mogelijkheden voor circulair inkopen en bouwen.

tussentijds, om eventuele verdere verbetermaatregelen te

Niet alleen bij uitvoering van de taken, maar ook bij onze

kunnen nemen. Daarbij bekijken we zowel de tevredenheid

beleidsvoornemens en inrichting van de openbare ruimte,

van onze inwoners als de kwaliteit van de gescheiden

bezien we de mogelijkheden om bij te dragen aan verdere

afvalfracties. We monitoren de ontwikkelingen in de techniek

verduurzaming van de gemeente.

van het nascheiden nauwgezet.

Energietransitie en duurzaam wonen
Energietransitie is nodig. In 2023 moet volgens het landelijke
Energieakkoord, 16% van ons energieverbruik duurzaam
zijn opgewekt. En vanaf 2021 wordt bijna energieneutraal
in de nieuwbouw wettelijk verplicht. Daar gaan we
lokaal op voorbereiden. We stellen daarom een Plan van
Aanpak op om alternatieven voor gasaansluitingen te
bepalen, om energieverbruik terug te dringen en om het
energieverbruik te verduurzamen. Samen met inwoners gaan
we daarbij het gesprek aan welke alternatieve vormen voor
energieopwekking in de gemeente haalbaar zijn, waarbij we
vanzelfsprekend rekening houden met de waarde van het
open landschap.
We ondersteunen initiatieven om duurzaamheid te
bevorderen en streven naar vereenvoudiging van lokale regels
die verduurzaming in de weg staan.
Bij nieuwbouwprojecten leggen we de focus op
duurzaamheid zoals gasloos bouwen. Voor verduurzaming
van bestaande woningen bezien we welke voorlichting of
stimuleringsmaatregelen daaraan kunnen bijdragen.
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9. Onderhoud openbare ruimte
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte zorgt voor een betere leefbaarheid en veiligheid. En een
mooie openbare ruimte is aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. De beeldkwaliteit van de openbare
ruimte, zoals het groen, de straten en de voetpaden, willen wij in samenspraak met inwoners naar een
hoger kwaliteitsniveau brengen.

Beeldkwaliteit van onderhoud

Zelfbeheer onderhoud openbare ruimte

Montfoort en Linschoten moeten plekken zijn om te wonen

Het onderhoud van de openbare ruimte is primair een

en recreëren. Het openbare gebied bepaalt de uitstraling en

taak van de gemeente. We behouden daarvoor onze eigen

het beeld. Wij gaan met inwoners de gewenste beeldkwaliteit

buitendienst. Op verschillende plaatsen in de gemeente

van onze straten en het groen opnieuw bepalen, en daar

hebben inwoners ook verantwoordelijkheid genomen om

ook naar handelen. We denken daarbij ook aan flora en

aan het onderhoud bij te dragen. Dergelijke initiatieven voor

fauna en biodiversiteit. Daarnaast willen we het beeld van

zelfbeheer willen we stimuleren. Het onderhoudsniveau

de bruggen in met name Linschoten verbeteren. Ook willen

van wijken, groen, voet- en fietspaden en straten en wegen

we bewustwording vergroten dat verstening van tuinen

willen wij - in samenspraak met inwoners - naar een hoger

en openbaar gebied een relatie heeft met waterafvoer.

kwaliteitsniveau brengen.

Initiatieven die bijdragen aan vergroting van de beeldkwaliteit,
zoals de Zwervuilambassadeurs, stimuleren we.
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10. Onderwijs
De scholen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs. Niet elke jongere doorloopt de school echter
zonder problemen. Vanwege het belang dat wij hechten aan een afgeronde schoolloopbaan zien we
veel meerwaarde om nauw samen te werken met de scholen.

Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Schoolgebouwen

Voortijdig schoolverlaten en verzuim moeten we voorkomen.

Schoolgebouwen moeten ruimte bieden voor goed

Dat begint al bij een brede preventieve aanpak. Scholen

onderwijs. Wij zien schoolgebouwen ook als plek waar

signaleren als het met een jongere minder goed gaat. Met het

meerdere functies bij elkaar kunnen komen. Die buiten

Jeugdteam en andere partners zetten we er vervolgens op in

schooltijd gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld door

dat de jongere niet uitvalt. Zo nodig met gerichte jeugdhulp

culturele verenigingen. Mogelijkheden voor medegebruik

of specifieke onderwijsafspraken. We zetten met het onderwijs

nemen we mee bij het opstellen van de uitgangspunten voor

en jeugdteam in op het vergroten van de weerbaarheid.

het nieuwe scholencomplex in Hofland. We houden vast aan

Taalontwikkeling
Samen met het peuterwerk en het onderwijs en de
bibliotheek zetten we de inzet op voor- en vroegschoolse
educatie verder door.
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11. Cultuur, sport en verenigingsleven
Montfoort en Linschoten hebben een rijk verenigingsleven. Vele vrijwilligers zetten zich in voor een hoog niveau aan
activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid en vormen zo de
brug in het onderling verbinden van de sociale netwerken in onze samenleving. Dat verdient ondersteuning. We willen
een breed sport- en cultuuraanbod, dat voor iedereen toegankelijk is.

Kennismaken met sport en cultuur

De bieb als brede ontmoetingsplek

Kennismaking met verschillende sporten blijft belangrijk.

De bibliotheek komt weer terug in Montfoort en Linschoten als

Onder andere door de inzet van de buurtsportcoach

plaats om elkaar te ontmoeten. Om voorzieningen betaalbaar te

stimuleren we dat onze inwoners, oud en jong, op

houden, willen we deze zo veel mogelijk combineren. De nieuwe

een laagdrempelige manier met veel sporten kunnen

bibliotheek moet als inloophuis aantrekkelijk zijn om elkaar te

kennismaken. We breiden de mogelijkheden uit om met

ontmoeten, er te studeren en bijvoorbeeld koffie te drinken.

cultuur in onze gemeente kennis te maken. Meedoen met

Bijvoorbeeld in combinatie met de SWOM. Er zijn boeken te

sport of cultuur kan eenzaamheid voorkomen.

leen, er is een expositieruimte en er is een mogelijkheid voor het

Stimuleren bewegen

houden van presentaties. De nieuwe bibliotheek ondersteunt
ook in onze aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, het

Sporten en bewegen is gezond en maakt mensen vitaler.

ontwikkelen van digivaardigheden voor ouderen en jongeren en

In onze subsidies en afspraken met verenigingen, zoals Het

taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.

Knooppunt, hebben we daarbij specifieke aandacht voor
beweegactiviteiten voor onze ouderen en voor mensen met
een beperking. In onze waterrijke omgeving is het belangrijk
dat kinderen kunnen zwemmen. Wij bezien met de scholen op
welke manier wij eventuele belemmeringen voor zwemlessen
via de scholen kunnen wegnemen.

Vergroten levendigheid
Ons stadspark en de hele openbare ruimte (waaronder straten
en pleinen) kunnen meer gebruikt worden voor culturele
en sportieve evenementen. Daarmee verlevendigen we
de stad. We zullen initiatieven ontwikkelen, en initiatieven

Huisvesting voor de Scouting

ondersteunen die hieraan bijdragen. Bij herinrichtingen

Er is al te lang onduidelijkheid over de toekomstige huisvesting

zoeken we mogelijkheden om eenvoudig ook het buiten

van de Scouting. Wij pakken dat op en zorgen, met de

bewegen te stimuleren door aanleg van een trimparcours of

Scouting, dat de vereniging verdere concrete stappen zo

het plaatsen van fitnessapparaten.

spoedig mogelijk kan zetten.

Goede speelvoorzieningen

Duidelijkheid over De Vaart

Het college voert actief beleid op het beheren van voldoende

Linschoten verdient een kloppend dorpshart met een

speelgelegenheid in de wijken, afgestemd op de behoefte.

dorpshuis. We zorgen dat er snel duidelijkheid komt met

We houden de speelvoorzieningen aantrekkelijk voor onze

betrekking tot De Vaart en een ruimte voor evenementen.

kinderen. Speelvoorzieningen die niet voldoen worden

De behoefteonderzoeken nemen wij daarbij als basis waarbij

actief gerenoveerd. De kwaliteit van het onderhoud wordt

we nadrukkelijk kijken naar multifunctioneel gebruik van de

verbeterd. Daar betrekken we natuurlijk de omwonenden bij.

sporthal en realisatie van een dorpshuis in De Brede Vaart.
Door hierbij ook woningbouw te betrekken kan de pleinfunctie
worden versterkt. Wij gaan met belanghebbenden in gesprek
om een financieel haalbare totaalvisie te ontwikkelen en komen
met een tijdspad om deze visie te realiseren.
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12. Participatie, zorg en welzijn
We hebben oog voor inwoners die hulpbehoevend zijn, voor hen die worden uitgenodigd
meer te participeren als antwoord op eenzaamheid, voor jong en oud die een beroep doen op
maatschappelijke ondersteuning. We stimuleren iedereen om actief mee te doen in de samenleving,
ook om vereenzaming te voorkomen. In het ‘Huis van Montfoort’ kan men terecht voor hulp- en
ondersteuningsvragen voor zorg en welzijn.

1-loket-gedachte
We intensiveren de ingezette 1-loket-gedachte voor onze

Mantelzorg

inwoners. Het moet bij alle inwoners bekend zijn dat ze met

We waarderen de mantelzorger en blijven die actief

hun vragen over jeugd- en Wmo ondersteuning terecht

ondersteunen. We blijven verantwoordelijk voor

kunnen bij het Sociaal team en jeugdteam. En de teams

instandhouding van een steunpunt mantelzorg dat nu door

weten elkaar te vinden bij meer complexe vragen. Inwoners

de SWOM wordt georganiseerd. Dat biedt praktische en

moeten niet van het ene naar het andere loket doorgestuurd

emotionele hulp, zoals training over de omgang met dementie

worden. Mensen worden ondersteund wanneer ze vastlopen

of het in contact komen met lotgenoten. Extra aandacht

bij instanties. Om dit te realiseren wordt er ingezet op

daarbij willen wij geven aan het bereiken en steunen van de

gezinscoaches en schulddienstverlening.

jonge mantelzorger.

Welzijn in Montfoort en Linschoten

Participatie

De welzijnsorganisaties bieden een breed pakket aan

Wij vinden dat je van mensen die een uitkering ontvangen,

welzijnsactiviteiten aan. We waarderen dat, we willen dit

mag verwachten dat ze zich inzetten om zo snel mogelijk

vanwege het preventieve karakter in stand houden en

(weer) aan het werk te gaan en mee te doen. We

zoeken naar innovatiemogelijkheden. Het welzijnswerk is

ondersteunen dat, door maatwerk aan te bieden als mensen

proactief en pakt de signalen van bijvoorbeeld eenzaamheid

een ondersteuning nodig hebben om een stap in die

of verwaarlozing op. Het preventieve karakter van

ontwikkeling te zetten. Bijvoorbeeld door gerichte hulp bij

welzijnsactiviteiten willen wij ook inzetten voor jongeren.

sollicitaties en intensievere hulp bij schuldhulpproblemen.
In geval van een opleiding mogen de sollicitatieplicht en de
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet belemmerend
werken, voor zover dit leidt tot (concrete) uitstroom dan wel
substantiële vergroting van (de kans op) zelfredzaamheid.

17

Hoofdlijnenakkoord

|

2018 - 2022

Vervolg - Participatie, zorg en welzijn

Jeugdhulp
In 2018 bieden we het actieprogramma voor het Regenboog-

Vragen over hulp en ondersteuning bij opgroeien en

stembusakkoord (‘LHBTI-emancipatie’) aan de gemeenteraad

opvoeden komen bij ons Jeugdteam, de huisartsen en de

aan, waarin we de concrete uitvoeringsmaatregelen

jeugdartsen. Samen met deze partners richten we ons op

benoemen.

de kwaliteit van de jeugdzorg (zoals het tegengaan van

Sociale cohesie

en algemene jeugdvoorzieningen) en vroegsignalering (met

Wijk- en buur(t) activiteiten vergroten de sociale samenhang

huisartsen, schoolarts en consultatiebureau). We willen dat

in een buurt of wijk. Dat zijn zowel gezelligheidsactiviteiten als

onze jeugd zo dicht mogelijk bij huis, en met zo min mogelijk

activiteiten waarbij de inwoners hun eigen talent gebruiken

speciale zorg geholpen wordt. Samen met het Jeugdteam

om elkaar te helpen. Initiatieven van inwoners die daaraan

zoeken we naar innovaties. Extra aandacht leggen we bij het

bijdragen stimuleren we.

ondersteunen in de overgang van 18- naar 18+.

Armoede
We zetten in op effectieve armoedebestrijding. Armoede mag
geen reden zijn om niet mee te doen met de maatschappij.
We voorkomen dat armoede het deelnemen aan de
maatschappelijke activiteiten belemmert. We handhaven
bestaande regelingen zoals de kwijtschelding van belastingen
en het sportfonds.
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13. Financieel beleid
We realiseren ons dat het geld dat we uitgeven afkomstig is van de belastingbetaler. Dat dwingt
ons om daar zorgvuldig mee om te gaan, efficiënt te werken en transparant te zijn over uitgaven en
bestedingen. We streven naar lage lokale lasten en realiseren een structureel sluitende realistische
meerjarenbegroting.

Inzicht in financiële consequenties

In 1 oogopslag

Bij al onze voorstellen geven we helder aan wat de financiële

We maken vanuit dienstverlening en transparantie het

consequenties zijn, zowel de jaarlijkse lasten (zoals afschrijving

huishoudboekje van de gemeente via een begroting en

en exploitatie) als de eenmalige (zoals een investering). Ook

een verantwoording ‘in 1 oogopslag’ voor onze inwoners

geven we aan welke dekking ons voor ogen staat.

inzichtelijk.

Lasten

Verantwoord financieel beleid

De lasten voor onze inwoners (zoals de OZB) zijn de

Doelmatigheid en efficiency liggen ten grondslag aan de

inkomsten voor uitvoering van de gemeentelijke taken en

gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeenteraad controleert

dienstverlening. Wij houden de lasten zo laag mogelijk. De

de uitvoering door het college. Wij zullen de rol van de

opbrengsten uit de OZB zijn geen middel om onze begroting

gemeenteraad versterken door te gaan werken met objectieve

in balans te brengen.

raadsrapporteurs van coalitie en oppositie die gedegen

Lastenverhoging met meer dan het inflatiepercentage is niet

controle uitvoeren op de financiële stukken en daarover hun

aan de orde, tenzij we de dienstverlening of de voorzieningen

objectieve bevindingen rapporteren aan de gemeenteraad.

aan inwoners substantieel verbeteren.

Ook onderzoeken we in deze bestuursperiode hoe we kunnen
anticiperen op de voorziene wetswijziging waarbij wij een
rechtmatigheidsverklaring (‘in control statement’) afleggen
aan de gemeenteraad.
De rekenkamerfunctie houden we bij de auditcommissie.
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