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Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?
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RVB is een echte inwonerspartij. RVB is 
niet links, niet rechts, maar een lokale partij 
met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” 
die opkomt voor de belangen van de eigen 
inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand 
en stellen daarbij één kernvraag aan ons-
zelf: wat is het beste voor onze inwoners? 

Wij laten ons niet leiden door landelijk aan-
gestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst 
in de straat of buurt om te luisteren naar 
wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de 
praktijk! Sinds de vorige verkiezingen heb-
ben wij veel tijd gestoken in direct contact 
met inwoners met als doel te weten wat er 
leeft in de woon- en leefomgeving. 
De komende periode zal ons lokale geluid 
nog sterker worden. 

Steeds meer mensen hebben genoeg van 
de landelijke politiek. Een derde van de kie-
zers stemt op een lokale partij bij de ge-
meenteraadsverkiezingen. Als inwonerspar-
tij hebben wij samen met onze inwoners 
veel successen geboekt. Recent de meest 
aansprekende: géén windturbines in onze 
mooie gemeente! Ronde Venen Belang wil 
de grootste partij worden in de gemeen-
teraad en daar hebben wij jouw stem voor 
nodig! 

Jij mag het zeggen:

Woonkansen voor eigen
inwoners vergroten:

Veiligheid thuis en op de weg: 

De eigen leefomgeving: 

Extra aandacht voor openbaar 
vervoer: 

Prettig leven: 

Betaalbare woonlasten: 

Geen doorgeslagen
klimaatambities:

Onverstandige en dure
afvalplannen in de afvalbak: 

Zorg en ondersteuning op maat:  

De rode contour is niet langer heilig, 
wonen gaat voor landbouw en natuur. 
Eigen inwoners krijgen voorrang bij 
nieuwbouwwoningen en het toewijzen 
van huurwoningen.

Aanpakken van onveilige (verkeer)
situaties, meer blauw op straat en 
zichtbare handhaving.

Inwoners moeten weer blij worden met 
de eigen buurt. Het groenonderhoud 
verbeteren, de straten en voetpaden 
schoon van onkruid.

Metrolijn vanuit Uithoorn doortrekken 
naar De Ronde Venen. Bussen moeten 
via station Abcoude.

Meer geld naar verenigingen en onder-
steuning van cultuur, karakter van de 
dorpen moet behouden blijven.

Voorwaarde is solide financieel 
beleid: OZB is geen melkkoe! 

Invoeren van een lokaal referendum!

Geen windturbines in de gemeente. 
Niet gedwongen van het aardgas af, 
eerst huizen isoleren.

Inwoners scheiden zelf hun afval, stop 
de invoering van Diftar, niet betalen per 
leging of per kilo.

Iedereen die zorg en ondersteuning 
nodig heeft krijgt de hulp dichtbij huis.

Dit zijn onze tien 
toppunten!

1.
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6.

7.

8.

9.

10.

3.

4.
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Wij hebben ons in de afgelopen 4 jaar ingezet voor alle 
inwoners van De Ronde Venen met speciale aandacht voor de 
senioren. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor 
verbetering van het onderhoud van de publieke ruimte (beter 
maaien, gras verwijderen van trottoirs, overhangend groen, 
veilige trottoirs, veilige � etspaden, voldoende verlichting, 
enz.). Bovendien hebben we verschillende moties ingediend of 
mede-ingediend.

 Uitvoering 55 plus plan. 

 De Seniorenpartij was en is tegen het plaatsen van hoge 
windturbines in onze gemeente, maar niet tegen het 
plaatsen van z.g.n. boerderijmolens. 

 Onderzoek naar windmolens op zee. 

 Voldoende sociale woningbouw. 

 Uitbreiding zorg verpleeghuis c.q. oprichting 
verzorgingshuis. 

 Coronasteun kunst- en cultuursector. 

 Wandel- en � etsvriendelijk centrum. 

 Meer aandacht in scholen voor verpleegkundige- 
 en verzorgende beroepen. 

 Verbetering kwaliteit openbare ruimte. 

 Behoud de Kom. 

 Armoedebestrijding. 

 Naast digitaal contact met de gemeente ook schriftelijke 
 of telefonische contacten mogelijk houden.

Helaas hebben niet alle moties het gehaald 
door gebrek aan steun van andere partijen

SENIORENPARTIJ DRV - LIJST 5

Wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan?

Wat gaan we de komende 
vier jaar doen?
De 5 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Zie ons gehele verkiezingsprogramma op 
www.seniorenpartijdrv.nl
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Hieronder de vijf speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Seniorenpartij De Ronde Venen staat voor vrijheid, 
gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige 
gemeenschap. Wij zijn een lokale partij die de leefbaarheid 
voor iedereen wil verbeteren. Wij zijn een partij voor mensen 
die op een prettige manier oud willen worden. 

1. Seniorenbeleid
 Door de vergrijzing in onze gemeente vindt de 

Seniorenpartij het van groot belang dat er in onze 
gemeente een goed Senioren beleidsplan wordt gemaakt 
waarin de knelpunten voor senioren benoemd worden, 
zodat adequate hulp kan worden geboden. 

2. Gezondheid en zorg
 Om te voorkomen dat alleenstaande ouderen in een 

isolement terecht komen en vereenzamen wil de 
Seniorenpartij dat er een mogelijkheid gecreeerd wordt 
om samen in groepsverband oud te worden, bv. Het 
Thuishuis of een Dikvoormekaarhuis of in alle kernen een 
klein apartementencomplex. 

3. Wonen
 Hoe meer seniorenwoningen er worden gebouwd, des te 

meer doorstroming zal er plaatsvinden. De Seniorenpartij 
heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de bouw 
van meer betaalbare seniorenwoningen in de kernen. Wij 
blijven ons ook in de toekomst inzetten voor voldoende 
seniorenwoningen. Om doorstroming te bevorderen moet 
er een goede regeling zijn om het aantrekkelijk te maken 
om te verhuizen naar een kleinere woning. 

4. Wijken en buurten
 Welzijn in de wijken wordt verbeterd door de aanwezigheid 

van de dorpshuizen in de kernen. Zij bieden 
ontmoetingsplekken om initiatieven en activiteiten te 
bevorderen. De Seniorenpartij wil dat deze dorpshuizen 
multifunctioneel zijn, dus ook een plek waar bv. de 
bibliotheek is gevestigd. Wij zijn tegen verdere 
bezuinigingen op de bibliotheek en willen dat het 
gemeentehuis in Mijdrecht een multifunctionele 
bestemming krijgt met bibliotheek en ontmoetingsplek. 

5. Veiligheid
 Iedere inwoner moet zich veilig over straat kunnen 

bewegen. Er moet voldoende verlichting zijn in de avond- 
en nachturen. Daarbij moet de publieke ruimte goed 
worden onderhouden. Er moet ook op overtredingen die 
de veiligheid in de Ronde Venen in gevaar brengen worden 
gehandhaafd. Kleine criminaliteit heeft vaak een grote 
impact op onze inwoners. Een wijkagent moet weer 
zichtbaar zijn en een aanspreekpunt in de wijk worden.

Dit zijn slechts een paar punten uit ons verkiezingsprogramma. 
Wilt u meer willen weten over onze partij, of over onze 
plannen dan kunt u ons vinden op: 

www.seniorenpartijdrv.nl 
info@seniorenpartijdrv.nl

SENIORENPARTIJ DRV - LIJST 5
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De PvdA/GroenLinks-lijst is heel divers; jong en 
oud, man en vrouw. Wie zijn het, en wat willen 
ze gaan doen in de gemeenteraad? We spreken 
Pieter Kroon, de lijsttrekker. En maken kennis 
met drie nieuwe kandidaten: Monique Prins (39), 
Wim Verbree (65) en Matthijs van Bemmel (18). 

Matthijs, je bent hartstikke jong, 
waarom wil je vergadertijger worden? 
Als ik die vergaderingen zie, gaat het over andere 
dingen dan waar mijn generatie mee bezig is. 
Wij hebben als perspectief de lange termijn. Wat 
nu besproken wordt, is de begroting voor komend 
jaar. Maar ik wil ervoor 
te zorgen dat we over 
10 en 20 jaar er beter 
uitkomen. Dus energie-
transitie en klimaat zijn 
voor mij belangrijk, 
maar ook de wooncrisis. 
Om hier te wonen moet 
ik een huis kopen van vier ton of meer. Hoe dan? 
Zo stappen we ons volwassen leven in, met ook 
nog een studieschuld achter ons aan. Ik ben 
degene die het echt ervaart, dus laat mij maar 
het vonkje zijn waarmee het gesprek kan starten.

Nog een nieuwkomer op de lijst is Monique.
Al jaren lees ik het lokale nieuws uit interesse en 
om te weten wat er speelt. En bij een info-avond 
over het werk in de raad dacht ik ’daar herken ik 
me helemaal in’. Ik heb een bestuursrecht-
achtergrond, leuk om dat in de praktijk vorm te 

geven. Vanuit de raad ben je de spil tussen burgers 
en bestuur. Ik werk op een school en ik praat veel 
met mensen op straat, ik hoor waar mensen 
tegenaan lopen. Als raadslid kan ik een luisterend 
oor bieden, en helpen met oplossingen bedenken. 
Het is voor mij echt belangrijk om iets voor m’n 
medemens te doen.

Wim, je loopt al langer mee, 
maar nieuw als raadslid
Ja, ik denk wel eens terug naar m’n eigen jeugd 
en denk dan ‘waarom leren we niet meer van het 
verleden?’. Bijvoorbeeld dat er onvoldoende 
woningen zijn, dat was toen zo en nu weer. We 
leven in de waan van de dag en moeten veel meer 
naar de lange termijn 
kijken. Neem de zorg; 
jeugdzorg is nodig om 
jongeren goed volwassen 
te laten worden. En 
ouderenzorg helpt 
mensen om goed oud 
te kunnen worden en 
zijn. Monique valt bij: ja, jeugdzorg heeft echt 
aandacht nodig, de wachtlijsten kunnen toch niet? 

Ik hoor heel veel gedrevenheid bij jullie
Wim: Ja, uit de grond van m’n hart; ik wil raadslid 
worden voor de samenleving, met geen enkel 
persoonlijk belang. Heb het nooit naar m’n zin 
gehad op lagere school. Waarom niet, vroeg ik 
me laatst af. Omdat er klassenverschil was op die 

school. Dat was toen, 
maar dat klassenverschil 
is er nog steeds. Wat 
kan je doen om samen-
leving beter te krijgen, 
dat is waar ik voor sta. 
Al scheelt Matthijs vele 
jaren met Wim, hij 

herkent het helemaal: als PvdA/GroenLinks staan 
we voor solidariteit, sociaal zijn met elkaar. Waar 
iedereen een plekje krijgt. 

Wat móet in het collegeprogramma?
Wim: burgers moeten meer betrokken worden 
bij alles wat de gemeente doet, bij het wel en 
wee van de gemeente. Dat is méer dan of iemand 
een stukje groen wel of niet voor de deur krijgt. 
Je zou zelfs je hele begroting kunnen bespreken. 
Mensen gaan echt niet alleen voor zichzelf, 
iedereen snapt dat je nooit helemaal je zin kan 

krijgen. Ga in gesprek en er komen zaken boven 
waarvan je als gemeente denkt: ‘hé, goed idee!’. 
Monique wil in het Collegeprogramma meer 
aandacht voor veiligheid: Bij mij in Vinkeveen 
zie ik gevaarlijke situaties bij de scholen. Wat 
gaat helpen zijn zebrapaden en 30 km invoeren 
in de hele gemeente. En klimaatneutraal is voor 
mij belangrijk. Wat Wim zegt, per wijk met mensen 
in gesprek gaan hoe ze denken over duurzaamheid. 
Er zijn bijvoorbeeld zó weinig huizen met 
zonnepanelen. Daar is echt nog wat te halen. 

Waar gaan jullie straks tegenop zien?
Matthijs: poeh, die vergadertijd. Ik ben voorstander 
van theekransen bij de thee en vergaderen bij 

de vergadertafel. Spendeer 
maar de helft aan de 
vergaderzaal en de 
andere helft aan contact 
met mensen. Monique 
herkent het: Vroeger 
was ik snel ongeduldig, 
dus beetje consequent 

vergaderen is wel �jn. Ik hou van voortgang. En 
als iemand niet constructief is? Benoemen. Ik 
ben hard op de zaak, maar zacht op de mens. Ik 
vind het belangrijk dat we elkaar in onze waarde 
laten. Wim: Ach, er kunnen momenten zijn waarbij 
het minder leuk is, bijvoorbeeld als iemand op 
de man gaat spelen. Maar dan denk ik: het was 
maar een raadsvergadering. Even relativeren, 
dat kan ik wel redelijk. Matthijs kan nog wel eens 
boos worden: bij een bijeenkomst over de bijstand 
sprak men over ‘klanten managen en alsof het 
heel erg leuk is om in de bijstand te zitten. Nou 
die mindset klikt echt niet met mij. We moeten 
mensen als mensen behandelen, niet als klanten.

Nog iemand wethouder-ambities?
Ze moeten allemaal lachen, nee hoor! Wim: Maar 
we moeten zeker deelnemen aan het college: je 
moet altijd water bij de wijn doen, maar je haalt 
meer punten binnen als je in het college zit dan 
als je niet meedoet. Als we vijf of zes zetels halen, 
dan is dat ook een stuk makkelijker. Dat zou echt 
heel mooi zijn.

Maak kennis met PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

Lijsttrekker Pieter Kroon (links) met 
Ernst Schreurs (nr 2).

Greetje de Haan, onze nr 6, wil in Mijdrecht 
een plek voor kunst en cultuur, waar jongeren 
en ouderen samen kunnen komen. Ook zegt ze: 
“Ik kies voor met respect omgaan en opkomen 
voor de zwakkeren.”

De top-7 kandidaten. vlnr: Lonneke Hegeman (nr 7), Matthijs van Bemmel (nr 5), Greetje de Haan (nr 6), Pieter Kroon (lijsttrekker), 
Monique Prins (nr 3), Ernst Schreurs (nr 2) en Wim Verbree (nr 4).

Nieuwkomers Wim Verbree, Monique Prins en 
Matthijs van Bemmel.

Pieter: Wat lokale politiek zo leuk maakt 
zijn de concrete onderwerpen. Dat je ertoe 
doet; ik kan in de raad het verschil maken, 
je krijgt iets voor elkaar. Stem geven aan 
de meningen van bewoners, dat is mooi 
om te doen.

Hoe stelt PvdA/GroenLinks 
zich op in de raad?
We houden ervan om een inhoudelijk en 
goed onderbouwd plan te maken wat echt 
werkt. Voor kleine dingen, zoals een 
watertappunt, tot aan de grote onderwerpen 
zoals de wooncrisis en klimaatcrisis.

En we zijn niet bang om duidelijk te zijn. 
Om bijvoorbeeld windmolens op voorhand 
uit te sluiten -zoals de raad nu heeft 
gedaan- is dom, dan haal je het nooit om 
in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dus wij 
komen met een realistische aanpak: samen 
met bewoners bekijken hoe het wél kan. 
We zoeken de initiatieven van mensen op 
en met dat draagvlak kan je mooie projecten 
realiseren. En ik zie kansen om schone 
energie op te wekken en daarmee lokaal 
geld te verdienen. Dan kan je voorzieningen 
overeind houden die anders zouden 
verdwijnen. 

Er valt dus wat te kiezen?
Zeker, daarom ook onze leus: durf te kiezen! 
Het is een oproep aan iedereen; gá naar 
die stembus. En het laat zien dat wij keuzes 
durven te maken die nodig zijn. Om de 
klimaatcrisis aan te pakken, goede zorg te 
leveren, woningbouw mogelijk te maken. 
Zo moet het percentage sociale woningbouw 
omhoog naar 50%, als we ergens gaan 
bouwen. Andere partijen durven dat niet 
aan, terwijl er wel behoefte is aan betaalbaar 
wonen. PvdA/GroenLinks durft die keuze 
te maken. 

En net vertelde ik al, wij durven het aan 
om over windmolens in gesprek te gaan. 
We hebben het oog op de lange termijn. 
PvdA/GroenLinks maakt de keuzes helder, 
kijk maar op het derondevenen.kieskompas.
nl, dan zie je het zelf! 

Vind je het spannend worden 
bij de verkiezingen?
We doen het goed en ik merk dat er veel 
vertrouwen is in onze aanpak. Dus vijf/zes 
zetels zou een mooi resultaat zijn. En liefst 
worden we de grootste partij, om de leiding 
te nemen richting het nieuwe college. Het 
is nu aan de kiezers. PvdA/GroenLinks heeft 
de beste plannen, durf te kiezen!

Interviews door Vera Dalm

Altijd als ik anderen zie vergaderen, 
gaat het over andere dingen 

dan waar mijn generatie 
mee bezig is.

We houden ervan om een inhoudelijk 
en goed onderbouwd plan te maken 

wat echt werkt, maar we zijn niet 
bang ergens tegenin te gaan.

LIJSTREKKER PIETER KROON (32) 

IS AL ZES JAAR RAADSLID. 
WAT MAAKT HET ZO LEUK? 



G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N W O E N DAG 16 M A A R T 2022



G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N W O E N DAG 16 M A A R T 2022

Dat loopt als een rode draad door ons verkie-
zingsprogramma heen en daarom zal de Chris-
tenUnie-SGP in de komende raadsperiode 
telkens deze vraag stellen: 

Hoe zijn de inwoners hierbij betrokken, 
geholpen en over geïnformeerd?

Ook in De Ronde Venen merken we teleurstel-
ling in de samenleving en in de overheid. 
Mensen voelen zich niet altijd begrepen, niet 
gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. Daar-
naast spelen zorgen rondom een tekort aan 
betaalbare woningen, de impact van de ener-
gietransitie en de zorg voor onze ouders of 
grootouders een belangrijke rol waarbij we veel 
kritiek op de overheid horen die zich (soms) 
bureaucratisch, afstandelijk en uit de hoogte 
gedraagt. Daarom hebben we een barmhartige 
overheid nodig die ruimte laat voor initiatief, 
die luistert, die transparant is die goed commu-
niceert en die oplossingsgericht is.

Een barmhartige overheid
De titel van ons verkiezingsprogramma is 
“Naar een barmhartige overheid”. Daarmee 
spreken we uit dat de inwoner er niet is voor 
de overheid, maar juist andersom: de overheid 
is er ten dienste van de inwoners, van u! Dat 
betekent een grondhouding van vertrouwen, 
luisteren, meedenken en waar mogelijk 
meegaan. Dat betekent ook dat soms gekozen 
wordt voor een creatieve oplossing die niet 
helemaal past binnen de regels omdat die 
oplossing voor alle partijen beter is. Daarnaast 
zal altijd kritische gekeken moeten worden 
naar de regeldruk en de eenvoud van de 
regels in verordeningen en uitvoeringsregels. 
Dat brengt ons tot het voorstel van een 
gemeentelijke ombudsman. Een onafhankelijk 
persoon waar u als burger terecht kunt als u 
vindt dat de overheid u tekort doet. Op deze 
laagdrempelige manier hopen we dat zaken 
sneller en beter opgelost kunnen worden en 
onnodig leed voorkomen kan worden.
Ondanks de grote �nanciële uitdagingen 
presenteren we ons verkiezingsprogramma, 
vol plannen voor De Ronde Venen, dat laat 
zien dat de ChristenUnie-SGP wil bouwen aan 
een samenleving waarin aandacht is voor wat 
echt telt. Dat leidt soms tot compromissen die 

niet iedereen blij maakt, maar die dan wel 
uitgelegd kunnen worden.

Kernpunten
Woningbouw 
De woningnood is niet eenvoudig op te lossen, 
daar zullen maatregelen van de landelijke en 
provinciale overheid voor nodig zijn. Als 
gemeente moeten we met een breed pakket 
aan maatregelen proberen ons steentje bij te 
dragen. Als ChristenUnie-SGP hebben we daar 
de afgelopen jaren diverse voorstellen voor 
gedaan zoals het woonplan tijdelijke huisves-
ting en de instrumentenko�er. Omdat de 
provincie ons beperkt in de bouwlocaties (rode 
contour) zal de gemeente moeten werken aan 
een plan waarbij woningbouw wordt gecombi-
neerd met natuurontwikkeling en bereikbaar-
heid. Een dergelijke ontwikkeling (met o.a. 
extra bomen en bosschages) biedt ook voor-
delen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
CO2-reductie en de recreatiemogelijkheden.

Omgevingswet
Dit is niet het meest aansprekende onderwerp, 
maar wel van direct belang voor de wijze 
waarop onze gemeente er over 5, 10 of 20 jaar 
uitziet. Een ingrijpende wet, die ook veel 
invloed heeft op de rol van de gemeenteraad 
en op de wijze waarop inwoners daarin deel-
nemen. Omdat nog veel onduidelijk is, willen 
we daar kort op de bal zitten met een perma-
nente werkgroep en vooral veel aandacht 
geven aan deelname van alle betrokkenen en 
omwonenden bij (bouw)initiatieven. De Chris-
tenUnie-SGP wil de kwaliteit van het buitenge-
bied behouden. We zien kansen voor herver-
deling (ruilverkaveling) met een gedeeltelijke 
omzetting naar natuur (op die plekken waar 
het toch al lastig boeren is) en het mogelijk 
maken van kleinschalige woonvoorzieningen.

Energietransitie
Voor de lange termijn is de energietransitie 
wellicht de grootste uitdaging. Helaas heeft de 
gemeenteraad duurzame energie via wind 
feitelijk op slot gegooid; de ChristenUnie-SGP 
wil hier toch ruimte voor blijven bieden. 
Verder willen we voorzichtig zijn in het 
afbouwen van het bestaande gasnetwerk, 
omdat we dit in de toekomst voor biogas of 

waterstof wellicht nog nodig hebben. Daarbij 
is het van belang dat de inwoners die stappen 
willen zetten en nu verzanden in het doolhof 
van mogelijkheden, alternatieven en �nancie-
ringsvormen / subsidies daarbij adequaat 
geholpen worden. Een energieloket zoals we 
nu kennen is daarbij niet afdoende; meer 
ondersteuning, begeleiding en ontzorgen in 
combinatie met slimme �nancieringsconstruc-
ties is onmisbaar. Het is de taak van de 
gemeente om de energietransitie voor 
iedereen bereikbaar te maken.

Zorg
We zien dat er steeds meer een beroep gedaan 
wordt op jeugdhulp en ondersteuning. Met 
betrekking tot de jeugdhulp willen we nadruk-
kelijker kijken naar achterliggende oorzaken 
om daar preventief beleid op te zetten. Voor-
komen is immers veel beter dan genezen. Die 
analyse is in de achterliggende jaren onvol-
doende gedaan ondanks onze voorstellen. De 
stijgende vraag naar ondersteunende voorzie-
ningen heeft veel te maken met de vergrijzing. 
Dat is een demogra�sche ontwikkeling waar 
we niets aan kunnen doen, maar door middel 
van passende huisvesting, een goed vrijwilli-
gersnetwerk en slim hergebruik van beschik-
baar gestelde hulpmiddelen kunnen we aan 
kostenbeheersing doen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit. 

Gemeente�nanciën
Hoewel de begroting voor de periode 2022-
2025 meerjarig sluitend is, zien we tegelijk dat 
er een groot beslag op onze reserves wordt 
gedaan. Dat wordt nu deels gecompenseerd 
door extra geld van de landelijke overheid, 
maar er is ook een grote investeringsbehoefte 
door achterstallig onderhoud. We blijven 
scherp letten op nut en planning van investe-
ringen en de bijdragen door gebruikers van 
voorzieningen. 

ChristenUnie-SGP wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: 
Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van 
De Ronde Venen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schep-
ping. Daarbij willen we naar een overheid die dienstbaar is en goed communiceert, een 
overheid die écht luistert naar de inwoners en samen met die inwoners tot oplossingen 
komt. Wij gaan voor een barmhartige overheid.

En verder
Naast deze grote thema’s benoemen we 
ook een groot aantal andere voor-
stellen. Een beknopte greep uit ons 
programma: 

Als onderdeel van het gezondheids-
beleid veel meer aandacht voor voor-
lichting over bv alcohol en drugs. 

Een bijstandsbeleid vanuit 
vertrouwen en de menselijke maat 
waar mensen een fatsoenlijk inkomen 
hebben en zelf regie houden over 
hun leven. 

De gemeente maakt twee jaarlijks, in 
overleg met de ondernemersvereni-
gingen, een “economische agenda” 
waarin de knelpunten en gewenste 
maatregelen worden benoemd. 

Vluchtelingen wordt maatwerk 
geboden om een opleiding te volgen, 
een leerwerktraject te doen of stage 
te lopen. Binnen de nieuwe inburge-
ringswet zijn hiervoor voldoende 
mogelijkheden. 

De ChristenUnie-SGP wil een inventa-
risatie van de omvang van de cultuur-
sector in onze gemeente en de 
behoefte aan ondersteuning. We 
bepleiten ook een lokaal 
cultuurfonds. 

Investeren in aanplanting die niet 
alleen goed is voor de bio-diversiteit, 
maar ook onderhoudsarm is. Meer 
vaste planten op rotondes en perken. 
Meer struiken en bomen. 

Bij renovatie van wegen in het 
buitengebied, waar een relatief hoge 
auto-druk bestaat, deze �etsveiliger 
te maken met vrij-liggende �ets-
paden of rode �etsstroken. Bij reno-
vatie van wegen, voet- en �etspaden 
moet altijd vooraf afstemming zijn 
met gehandicaptenorganisaties.

De ChristenUnie-SGP wil wil woon-
lasten onder het landelijk gemid-
delde houden. Wel willen we scherp 
letten op tekorten in de voorzie-
ningen voor riolering en afvalverwer-
king en de stand van de algemene 
reserve, zeker met het oog op de 
geplande grote investeringen. We zijn 
voorstander van het afscha�en van 
de ouderwetse hondenbelasting en 
willen dat verwerken in de normale 
OZB tarieven.

CHRISTENUNIE-SGP; 
VOOR EEN OVERHEID 
DIE LUISTERT
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VOOR EEN OVERHEID 
DIE LUISTERT

• Ombudsman voor iedereen die zich niet gehoord voelt

• Woningnood aanpakken met creatieve oplossingen

• Energietransitie haalbaar en betaalbaar voor iedereen

• Jeugdzorg verbeteren, ouderenzorg versterken

• Veiliger verkeer voor auto, f iets en voetganger en 
beter OV

• Legakkers in de Vinkeveense Plassen: verantwoord 
bouwen en duurzaam beheren

• Investeren in verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
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Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?

Burgemeester Maarten Divendal:

‘Stemmen heeft ook 
met gevoel te maken’
Op woensdag 16 jaar zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Burgemeester 
Maarten Divendal hoopt op veel én 
op veel bewust uitgebrachte stemmen. 
“Iedereen voelt zich toch betrokken 
bij de eigen leefomgeving? Dan is 
het toch niet te veel gevraagd om je te verdiepen in de 
partijen en de mensen die mogelijk de komende vier jaar 
beslissen over jouw omgeving?”

Laten we bij de aanloop naar de verkiezingen beginnen. 
Wat is uw rol in de voorbereidingen? 
“Ik ben voorzitter van het Centraal Stembureau. Dat ziet erop 
toe dat de procedures voor de verkiezingen goed verlopen. 
Er gelden heel veel regels. Je kunt bijvoorbeeld meedoen 
onder de naam van een landelijke partij, maar daar moet je 
toestemming voor hebben. Voor partijen die voor het eerst 
meedoen, geldt dat ze ondersteuningsverklaringen moeten 
hebben. De namen van de kandidaten moeten allemaal 100 
procent kloppen. In De Ronde Venen doen 169 kandidaten 
van 8 partijen mee. Je wilt niet dat kiezers kunnen stemmen 
op iemand die formeel niet bestaat, omdat de naam op de 
kieslijst niet goed gespeld is. En zo kan ik nog wel even door-
gaan.”

Dat klinkt heel bureaucratisch.
“Het lijken misschien kleinigheden, maar de gevolgen kunnen 
groot zijn. Je wilt niet de gemeente zijn waar ineens een 
partij buitenspel staat, omdat in de voorbereidingen iets niet 
goed verlopen is. Dat gebeurt altijd wel ergens in een Neder-
landse gemeente. Zo’n fout beïnvloedt natuurlijk het demo-
cratisch proces. Het is ons gelukkig altijd gelukt om in het 
voortraject de fouten af te vangen. Waar ik verder intensief 
bij betrokken ben, is de hele organisatie van de verkiezingen 
zelf. Inclusief de keuze om op maandag 14 en dinsdag 15 
maart in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis alvast één 
stembureau open te hebben. Op die manier willen we het 
stemmen spreiden.”

En op dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Wacht u 
dan rustig thuis of op het gemeentehuis de uitslagen af?
“Nee hoor, ik ga altijd even langs alle stembureaus om te 
kijken hoe het daar gaat en een praatje te maken. Ik vind dat 
leuk om te doen en ik merk dat kiezers het ook leuk vinden 
als de burgemeester langskomt. Met mooi weer ga ik op de 
fi ets. Dan zie ik ook veel plekken in de gemeente waar ik niet 
zo vaak kom. Het is voor mij een spannende dag, op verschil-
lende manieren. Ik voel een soort plaatsvervangende span-
ning, omdat ik in het verleden ook aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Haarlem en Heemstede heb deelgenomen. 
Het is natuurlijk ook de spanning van: Wat zal de uitslag 
worden? Zijn er grote veranderingen op komst? Welke partijen 
gaan het de komende vier jaar doen? Met welke wethouders 
ga ik in het college zitten? En natuurlijk het opkomstpercen-
tage.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden stemde 
ruim 60 procent van de Rondeveense kiesgerechtigden. 
Waar hoopt u nu op?
“In ieder geval hoger, maar ik ga hier geen cijfers noemen. 
Wat ik belangrijk vind: Lukt het ons om de mensen ervan te 
overtuigen dat het hier écht om iets gaat? Ik probeer altijd 
inwoners te stimuleren om te stemmen. Aan mensen die bij 
de verkiezingen thuis willen blijven, probeer ik uit te leggen 
dat de gemeente over enorm veel dingen gaat. We zorgen – 
samen met politie en brandweer – voor veiligheid; samen 
met de woningbouwvereniging zorgen we voor betaalbare 
woningen; samen met natuur- en milieuorganisaties voor 
natuur die tot zijn recht komt, en samen met het welzijns-
werk voor ouderen- en jongerenvoorzieningen. Hóe dat in 
onze gemeente gebeurt, daar hebben de inwoners via hun 
stemrecht rechtstreeks invloed op. Want zij bepalen welke 
partijen het gaan doen.”

Sommige mensen stemmen niet, omdat ze niet goed 
weten welke partij ze moeten kiezen.
“Mijn vraag is dan: Is het dan de moeite waard om erachter 
te komen of je het wel kunt weten? Het gaat om je eigen leef-
omgeving. Er zijn mensen die een hoop dingen vanzelfspre-
kend vinden: dat de kinderen naar een betaalbare sportclub 
kunnen, dat het huisvuil wordt opgehaald, dat de straatver-
lichting brandt... Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat 
komt mede doordat anderen tijd en geld hebben geïnves-
teerd in de lokale samenleving. Iedereen voelt zich toch 
betrokken bij de eigen leefomgeving? Dan is het toch niet te 
veel gevraagd om je te verdiepen in de partijen en de mensen 
die mogelijk de komende vier jaar beslissen over jouw omge-
ving?”

Hoe kunnen mensen zich verdiepen in de partijen?
“Het Kieskompas is een hele goede manier. Nadat mensen 
over 30 lokale standpunten hun mening hebben gegeven, 
kunnen ze lezen welke partijen het dichtste bij hen staan. Het 
kost niet veel tijd en het is heel gemakkelijk om te doen. Het 
verkiezingsdebat op 7 maart dat RTV De Ronde Venen uitzendt, 
helpt ook bij het maken van een keuze. Dan zijn er nog de 
websites van de partijen met hun standpunten. Maar het is 
niet alleen een rationeel besluit. Welke partij en welke persoon 
spreken jou aan? Heb je het gevoel dat iemand met de goede 
intentie en in de lijn van jouw wensen zijn of haar werk zal 
doen? Stemmen heeft ook met gevoel te maken.”

Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen:

‘Niet stemmen is een 
stem op degene die je 
niet aan het roer wil’

Tien maanden geleden maakte Ruud 
Kleijnen de overstap van Maastricht 
naar De Ronde Venen. In de hoofd-
stad van de provincie Limburg was 
hij gemeentesecretaris/algemeen directeur. Dezelfde functie 
vervult hij nu in het gemeentehuis in Mijdrecht. ,,De over-
stap was groot, het was even wennen, maar De Ronde Venen 
bevalt me prima.’’

Kleijnen (56) heeft een lange staat van dienst bij de gemeen-
telijke overheid. Ruim 30 jaar geleden begon hij bij de 
gemeente Gemert op de afdeling P&O. Daarna vervulde hij 
verschillende functies bij diverse gemeenten. Zo was hij 
onder andere manager Bedrijfsvoering in Zaltbommel en 
gemeentesecretaris bij de gemeenten Montfoort, Veghel, 
Roosendaal en Maastricht. 

Waarom de overstap naar De Ronde Venen?
,,Ik wilde weer graag op een plek werken centraler in het 
land. Daarnaast vind ik het interessant om bij te dragen aan 
de verbetering van een organisatie, om een organisatie beter 
te laten functioneren. En het is natuurlijk niet vervelend als 
je de meeste collega’s waarmee je werkt ook kent. De functie 
van gemeentesecretaris in een gemeente van meer dan 100 
duizend inwoners is echt anders dan in een gemeente als 
De Ronde Venen. Je bent hier bijvoorbeeld veel meer betrokken 
bij de inhoud.’’

En dan nu meteen verkiezingen. Is dat een 
spannende periode voor een gemeentesecretaris?
,,Voor sommige collega’s is het spannend. Die willen heel 
graag weten wie de nieuwe portefeuillehouder wordt, daar 
gaan ze 4 jaar mee samenwerken. Ik heb zelf dat gevoel van 
spanning na 32 jaar niet meer. Er komt een aantal nieuwe 
bestuurders en er komen nieuwe uitdagingen en oplos-
singen. Dat geeft kans om nieuwe of andere afspraken te 
maken. Dat is leven in een organisatie, er zijn altijd dingen 
die anders moeten, die we aan moeten passen aan de veran-
derende eisen van de omgeving. Ik vind er niks mis mee dat 
er een nieuwe wind gaat waaien. Een nieuwe wind kan ook 
een frisse wind zijn.’’

Welke rol vervult de gemeentesecretaris bij de verkiezingen?
,,Op dit moment treffen we als gemeente een aantal voor-
bereidingen om de bestuurswissel soepel te laten verlopen. 
We maken bijvoorbeeld een overdrachtsdocument met daarin 
alle relevante informatie voor de nieuwe gemeenteraad en 
het nieuwe college. Daarnaast komt er een inwerkprogramma 
voor het nieuwe college, alhoewel we nu natuurlijk nog niet 
weten of en zo ja welke nieuwe wethouders we krijgen. Een 
van mijn hoofdtaken is de ambitie van het bestuur en de 
capaciteit van de organisatie op elkaar af te stemmen. Dat 
is belangrijk bij het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord, 
kunnen we alles leveren wat wordt gevraagd? Soms bete-
kent het temperen, soms moet de organisatie een tandje bij 
zetten. Een ommezwaai van beleid kan soms niet met de 
snelheid die het bestuur wil. Daar ligt dan een taak voor mij 
om het gesprek met het bestuur te voeren om duidelijk te 
maken: dit kunnen we doen, maar dit gaat echt niet lukken.’’

En op de dag van de verkiezingen zelf?
,,Mijn rol is dan beperkt. Meestal maak ik een rondje langs 
de stembureaus met de burgemeester, dat zullen we ook dit 
jaar doen. Al het werk wordt gedaan door de collega’s van 
Burgerzaken en de mensen die op de stembureaus zitten. Ik 
heb wel eens een enkele keer meegeteld, dat kwam omdat 
ze tellers tekort hadden. Collega’s zijn tot diep in de nacht 
bezig, ik vind dat ik er dan ook wel even mag zijn.’’

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun 
stem uitbrengen?
,,Je hoeft niet te stemmen, maar je ontneemt jezelf dan ook 
het recht om vervolgens 4 jaar te klagen. De gemeente gaat 
over wonen, werken, je leefomgeving. Als je daar een mening 
over hebt, dan is het ook belangrijk dat je gaat stemmen. Je 
kunt dan invloed uitoefenen met je stem. Niet stemmen is 
altijd een stem op degene die je niet aan het roer wil hebben. 
Ja, ik vind het belangrijk om te gaan stemmen.’’

En daarna 4 jaar wachten voordat je weer je stem mag 
laten horen?
Nee hoor, je kan de politiek de hele tijd volgen en in gesprek 
gaan met raadsleden of bestuurders over zaken die je aan 
het hart gaan. Mensen die 4 jaar niets van zich laten horen 
zullen wel tevreden zijn, we hoeven ons niet met 45 duizend 
inwoners overal mee te bemoeien, maar helemaal niets doen 
is het andere uiterste. Het gaat bij de verkiezingen over de 
vraag: wat voor gemeente willen we zijn? Welke voorzie-
ningen zijn er en wat hebben we daar voor over? Hoe gaan 
we om met armoede? Welke zorg bieden we en wat doen 
we met wonen? Daar heb je als gemeente veel over te zeggen. 
Als je daar iets van vindt en invloed wilt uitoefenen, dan is 
het verstandig je er in te verdiepen en je stem uit te brengen.’’

Interim-griffi er Will van der Vlies:

’16 maart is een leuke 
en spannende dag’
Op 14, 15 en 16 maart kunnen inwo-
ners hun stem uitbrengen voor de 
nieuwe gemeenteraad. De nieuwe 
raad wordt 30 maart geïnstalleerd, 
de dag ervoor wordt afscheid 
genomen van de oude raad. Belang-
rijke taak de komende tijd voor interim-griffi er Will van der 
Vlies is ervoor te zorgen dat de nieuwe raadsleden ‘goed 
landen’. Voor haar breekt een ‘leuke en spannende periode’ 
aan. 

Will van der Vlies werkt nog maar kort in De Ronde Venen. 
In de raadsvergadering van januari werd ze offi cieel benoemd 
in haar functie als opvolger van Martin de Graaf. Ze is nieuw 
in de gemeente, maar de functie van griffi er vervulde ze de 
afgelopen jaren bij verschillende gemeenten. ,,Naast het 
organiseren van de vergaderingen is de kern van het werk 
van de griffi er het ondersteunen en adviseren van de hele 
gemeenteraad, de fracties, individuele raadsleden en ook 
de burgemeester als voorzitter van de raad. Dat doe ik onaf-
hankelijk. Ik adviseer partijen aan de linkerkant even goed 
als partijen aan de rechterkant.’’

Brengen de verkiezingen extra werk met zich mee 
voor de griffi er?
,,Dat valt voorafgaand aan de verkiezingen wel mee. Een van 
de dingen die we organiseren is het Kieskompas. Kiezers 
kunnen daarin hun mening geven over 30 stellingen. Als ze 
die hebben ingevuld, komt de partij naar boven die het dichtst 
bij hun mening staat. De verkiezingen zelf zijn voor de griffi e 
wel spannend. De baas van de griffi e is de gemeenteraad, 
dus in feite krijgen we elke 4 jaar een nieuwe baas. De raad 
is zich daar niet altijd even van bewust. Omdat de samen-
stelling van de raad verandert, krijg je ook andere wensen 
en veranderen aandachtspunten. Dat heeft gevolgen voor 
het werk van de griffi e.’’

Op 30 maart zit er een nieuwe gemeenteraad. En dan?
,,De griffi e denkt van tevoren goed na over hoe we er voor 
kunnen zorgen dat de raadsleden meteen goed hun werk 
kunnen doen. Hoe kunnen we ze het best van dienst zijn en 
zorgen we voor een goede landing? Met alle raadsleden heb 
ik een individueel gesprek. Daarin staat de vraag centraal: 
Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? Zo raken 
ze bekend met de griffi er en de griffi e en weten ze waarvoor 
ze bij ons terecht kunnen. Het is belangrijk dat ze ons snel 
kunnen vinden en antwoorden krijgen. Ik neem de nieuwe 
raadsleden dan onder andere mee in de wijze waarop er in 
De Ronde Venen wordt vergaderd en maak ze wegwijs in het 
raadsinformatiesysteem waarin ze alle stukken kunnen vinden. 
We maken een tocht door de hele gemeente om ze projecten 
en ontwikkelingen te laten zien. De laatste twee jaar is er 
veel digitaal vergaderd en is de raad er nauwelijks op uit 
geweest. De start van de nieuwe raad is een goede gelegen-
heid om naar buiten te gaan. Dat geeft de mogelijkheid als 
raad gezamenlijk een visie op de gemeente te ontwikkelen.’’

Direct na de uitslag op 16 maart beginnen de 
onderhandelingen over het nieuwe college. 
Wat is de rol van de griffi er daarin?
,,De partij die na de verkiezingen de meeste stemmen heeft 
gekregen neemt het voortouw en voert gesprekken met alle 
partijen om te kijken welke partijen een college willen vormen. 
De griffi er faciliteert die gesprekken, regelt de locatie en legt 
afspraken vast. Daarna gaan de partijen die samen een coalitie 
willen vormen met elkaar in gesprek over het nieuwe coali-
tieakkoord en de vorming van het nieuwe college.’’ ,,De 
komende periode voer ik samen met de burgemeester 
gesprekken met alle lijsttrekkers om te kijken wat nodig is. 
Soms wordt een informateur benoemd die de eerste gesprekken 
na de verkiezingen doet en onderzoekt welke partijen het 
best een coalitie kunnen vormen. Het benoemen van een 
informateur is niet nodig, daar staat niets over in de gemeen-
tewet. Hoe het proces door een gemeente wordt ingevuld 
is vormvrij en hangt af van de couleur locale.’’

Kiezers vinden het bepalen van hun keuze soms lastig. 
Wat kunnen ze doen om hun gedachten te vormen?
,,Kieskompas is een heel handig hulpmiddel, dat zou ik zeker 
willen aanraden. Daarnaast is er op 7 maart een verkiezings-
debat dat door RTV Ronde Venen wordt uitgezonden en 
waaraan alle lijsttrekkers deelnemen. Het debat staat onder 
leiding van Patrick Lodiers en begint om 19.30 uur. Daarnaast 
kun je op de websites van de partijen kijken, daar vind je hun 
verkiezingsprogramma’s.’’

Breekt met de verkiezingen een spannende tijd aan?
,,Ja, 16 maart vind ik een leuke en spannende dag. Het is 
spannend wie de nieuwe baas wordt van de griffi e en leuk 
om er voor te zorgen de raad zo goed mogelijk te laten starten. 
Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is 
de dag van de lokale democratie. De gemeente gaat over 
belangrijke geldstromen en is betrokken bij veel van wat er 
in je leefomgeving gebeurt. Het is belangrijk daar je stem 
over te laten horen.’’


	09_ED2_PAG14
	09_ED2_PAG15
	09_ED2_PAG16
	09_ED2_PAG17
	09_ED2_PAG20
	09_ED2_PAG21
	09_ED2_PAG25
	09_ED2_PAG27



