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“Vertrouwen in Bunschoten” 

 

De kiezer heeft gesproken: de ChristenUnie is de grootste partij gebleven en de VVD heeft de 

grootste winst geboekt. Samen goed voor 12 zetels in de gemeenteraad van Bunschoten, een ruime 

meerderheid. Met dit vertrouwen zijn de ChristenUnie en de VVD samen de 

coalitieonderhandelingen ingegaan. Tijdens de onderhandelingen groeide het onderlinge 

vertrouwen. De grootste gemene deler van beide partijen bleek het vertrouwen in de gemeente 

Bunschoten als zelfstandige gemeente en het vertrouwen in haar inwoners en ondernemers. De titel 

van het coalitieakkoord lag dan ook voor de hand: “Vertrouwen in Bunschoten”.  

 

Met “Bunschoten” bedoelen we uiteraard de gemeente Bunschoten als geheel. Spakenburg, Eemdijk 

en Zevenhuizen maken hier natuurlijk onderdeel van uit.  

 

“Vertrouwen in Bunschoten” staat voor veel punten uit het coalitieakkoord. Allereerst staat het voor 

onze zelfstandigheid. Voor de coalitie is de zelfstandigheid een uitgangspunt en door een goed 

financieel beleid, een hoog voorzieningenniveau en het verminderen van eventuele kwetsbaarheden 

door samen te werken met anderen, komt dit niet in gevaar. Die zelfstandigheid willen we blijven 

behouden en daar blijven we ons voor inzetten.  

 

“Vertrouwen in Bunschoten” staat ook voor vertrouwen in haar inwoners. In de meeste gevallen 

kunnen de inwoners van de gemeente Bunschoten uitstekend voor zichzelf en, wanneer nodig, voor 

hun naasten zorgen. Wanneer dat niet lukt, willen we er als lokale overheid ook zijn. Voor de 

inwoners die korte of langere tijd hulp nodig hebben, hebben we een breed pakket aan diensten en 

voorzieningen om hen te ondersteunen daar waar nodig en zolang als nodig. 

 

We hebben ook veel vertrouwen in onze ondernemers. Zij zijn de motor van onze economie en 

zorgen voor werkgelegenheid. Dat draagt weer bij aan de zelfstandigheid en het welzijn van onze 

inwoners. We faciliteren dan ook onze ondernemers door de regeldruk terug te brengen en zorg te 

dragen voor goede en voldoende bedrijventerreinen.  

 

“Vertrouwen in Bunschoten” staat ook voor vertrouwen in onze lokale politiek. Als coalitie willen we, 

samen met de oppositie het beste voor ons dorp. Met dit coalitieakkoord als leidraad hebben we alle 

vertrouwen in de samenwerkende fracties van de coalitie om op een goede wijze Bunschoten te 

besturen. Maar ook hebben we vertrouwen in de oppositie om op een constructieve manier samen 

te werken en open te staan voor hun initiatieven. Tenslotte willen we als coalitie de inwoners graag 

bij onze politiek betrekken. Burgerinitiatieven en -participatie worden door ons toegejuicht. We 

willen een gemeente zijn die mee gaat met de tijd. Deze coalitie heeft dan ook voor het eerst een 

wethouder die bestuurlijke vernieuwing in de portefeuille heeft. De politiek moet dicht bij de 

inwoners staan en begrijpelijk zijn.  

 

Wij zijn trotse inwoners van Bunschoten en vinden het allemaal fijn om in ons dorp te wonen, 

werken en ontspannen. Dat moet ook in de toekomst behouden blijven. Dat betekent dat er ook 

ruimte moet zijn voor onze jongeren om te kunnen blijven wonen in Bunschoten, dat we streven 

naar een hoog voorzieningenniveau en dat we zorgvuldig met de aarde om moeten gaan. Dat zijn 

dan ook speerpunten in ons coalitieakkoord.  
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In dit coalitieakkoord zit financiële ruimte. De lasten kunnen dan ook laag blijven. De financiële 

ruimte wordt voor ongeveer de helft gebruikt voor nieuw beleid ten gunste van onze inwoners en 

ondernemers en de andere helft wordt gebruikt om onze financiële situatie verder te versterken om 

zo onze zelfstandigheid op langere termijn veilig te stellen.  

 

Wij hebben vertrouwen in onze toekomst, wij hebben vertrouwen in Bunschoten en wij vragen Gods 

zegen over de komende periode. 
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0. Bestuur en ondersteuning 
0.1 We zetten ons in om een zelfstandige gemeente te blijven. De intensieve samenwerking met 

onze partners in de regio zetten we daarom voort. Er wordt geïnvesteerd in de 
informatievoorziening naar de raad en het voeren van regie op de samenwerkingsverbanden. 

0.2 Bestuurders hebben een goede relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Ze zijn herkenbaar, betrokken en hebben een open mind. Ze zijn gericht op 
participatie en staan open voor initiatieven van anderen. Inwoners, ondernemers en 
bedrijven worden in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Eén van de 
wethouders is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Bestuurlijke vernieuwing’. 
De wethoudersformatie wordt uitgebreid naar 3,0 fte.  

0.3 De dienstverlening van de gemeente staat hoog in het vaandel. De gemeente heeft een 
digitaal loket dat 24/7 bereikbaar is. We blijven investeren in de doorontwikkeling van de 
digitale dienstverlening. Onze computers en ICT zijn bij de tijd. De website van de gemeente 
is voor diverse (doel)groepen toegankelijk. Door middel van prijsdifferentiatie wordt het 
gebruik van online producten gestimuleerd. In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer waar inwoners geholpen kunnen worden bij het aanvragen van hun digitale 
product. Er vindt een verschuiving en/of uitbreiding plaats van de openingstijden van de 
publieksbalie, zodat het ook ’s avonds mogelijk is om een product aan te vragen en/of op te 
halen.  
Het wordt mogelijk om een vriend of familielid te laten fungeren als trouwambtenaar door 
middel van het traject ‘trouwambtenaar voor één dag’ tegen een kostendekkend tarief. 

0.4 De gemeente is een transparante overheid. Politieke processen vinden zoveel mogelijk in de 
openbaarheid plaats. WOB-verzoeken worden gepubliceerd op de website, evenals 
schriftelijke vragen (en de beantwoording daarvan). Misbruik van WOB-verzoeken wordt 
tegengegaan.  

0.5 De gemeente beschikt over gevoelige informatie die goed beveiligd moet blijven. Daarom 
wordt toegewerkt naar een verdere invoering van de Baseline Informatieveiligheid 
Nederlandse gemeenten (BIG). De privacy van inwoners en andere betrokkenen moet 
gewaarborgd zijn. Er is daarom continu aandacht en scholing van medewerkers met 
betrekking tot de ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Algemene 
verordening gegevensbescherming. Datalekken dienen te allen tijde te worden voorkomen 
en indien nodig gemeld te worden aan de autoriteit persoonsgegevens.  

0.6 De zondagsrust wordt zoveel mogelijk behouden.  
0.7 De gemeentelijke lasten worden zo laag als mogelijk gehouden. De OZB gaat niet omhoog, 

tenzij inwoners anders geen zorg kunnen ontvangen. 
0.8 Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen wordt de hondenbelasting afgeschaft.  
0.9 De regeldruk wordt verminderd. Het aantal beleidsnotities wordt teruggebracht.  
0.10 Er wordt een zodanige financiële situatie nagestreefd, dat de zelfstandige positie van 

de gemeente niet in gevaar komt. Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Er is 
blijvende aandacht voor de doorontwikkeling van de p&c-producten. Leges en heffingen zijn 
kostendekkend. Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten. Wij streven 
naar financiële kengetallen conform de normen van de VNG. Er zijn voldoende reserves en 
voorzieningen om financiële schokken op te kunnen vangen.  
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1. Veiligheid 
1.1 Er is een actueel veiligheidsbeleid dat actief wordt uitgevoerd en waar niet op wordt gekort.  
1.2 We stellen ons positief op ten opzichte van buurtinitiatieven die als doel hebben de veiligheid in 

de buurt te vergroten. 
1.3 Het op alle werkdagen geopende politieloket in het gemeentehuis blijft behouden. 
1.4 Wanneer er sprake is van overlastgevende situaties worden adequate maatregelen getroffen.  

Er wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal BOA’s, waarbij preventie, handhaving en de 
aanpak van overlast een belangrijke plek krijgen. De uitvoering van de Wet aanpak woonoverlast 
wordt gemonitord. We gaan door met het geven van voorlichting over het anoniem aangifte 
doen. De kosten die gemaakt zijn door vandalisme worden verhaald op de dader(s). 

1.5 De (vrijwillige) brandweer blijft goed toegerust en voldoende sterk en geoefend. 
1.6 De toelatingstijd van de horecagelegenheden worden op vrijdag en zaterdag verschoven naar 

01:00 uur. De openingstijden van de terrassen worden verruimd tot 01:00 uur. De sluitingstijd 
van de horeca op zaterdag om 02:00 uur blijft gehandhaafd. Tijdens lokale evenementen in het 
hoogseizoen worden deze tijden ook gehanteerd. 

1.7 Er is voldoende toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. 
1.8 Er komen geen coffeeshops, bordelen en escortservices.  
1.9 We gaan voor een actief handhavingsbeleid tegen de handel in drugs. 
1.10 Er komen geen vuurwerkverboden rondom oud en nieuw. 
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2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
2.1 De pont van Eemdijk blijft behouden. 
2.2 Er wordt in overleg getreden met betrokken en verantwoordelijke partners over het 

terugdringen van sluipverkeer.  
2.3 We gaan in overleg met betrokken en verantwoordelijke partners hoe we de brug bij Eembrugge 

zoveel mogelijk kunnen sluiten tijdens de ochtend- en avondspits. 
2.4 We gaan in overleg met betrokken en verantwoordelijke partners om de bereikbaarheid van de 

Nijkerkerweg en de Bunschoterweg te optimaliseren en deze wegen goed op elkaar te laten 
aansluiten. Daarbij is ook aandacht voor het fietspad. 

2.5 We gaan in overleg met de betrokken en verantwoordelijke partners om de verkeerssituatie voor 
de fietsers van Bunschoten naar Amersfoort veiliger te maken.  

2.6 We zetten ons in voor een betere en veilige ontsluiting van Rengerswetering. We laten 
onderzoeken hoe de verkeersstromen rondom Rengerswetering in betere banen kunnen worden 
geleid.  

2.7 Mede door de ontwikkelingen van Vathorst-West houden we blijvende aandacht voor de 
verkeersituatie in Zevenhuizen, waarbij nauw contact is met de bewoners en oog is voor hun 
belangen.  

2.8 Er is terughoudendheid ten aanzien van drempels en rotondes. Rotondes worden overzichtelijk 
ingericht met het oog op de verkeersveiligheid. 

2.9 Parkeren blijft gratis. Daar waar mogelijk wordt gekozen voor ondergronds parkeren. Bij de 
herinrichting van woonwijken wordt gelet op de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. 

2.10 Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst. Veiligheid en 
doorstroming voor alle weggebruikers staat daarbij centraal. Zo worden goede fietsverbindingen 
tussen woonwijken en in het buitengebied gerealiseerd.  

2.11 Er behoren voldoende stallingsruimtes voor fietsen te zijn. Daarbij is aandacht voor 
fietsenstallingen in het centrum.  

2.12 De aanleg en het gebruik van oplaadpunten voor elektrische fietsen wordt gestimuleerd. 
2.13 Het pad naar de Westelijke havenpier wordt verbreed. Er wordt onderzocht of een langere 
aanlegsteiger voor rondvaartboten nodig is. 
2.14 Er komt een evaluatie van het openbaar vervoer. Er is daarbij aandacht voor de route die de bus 
rijdt. Gebruik van het openbaar vervoer wordt gepromoot.  
2.15 Er komt een onderzoek naar het creëren van een fiets- en wandelpad langs het Randmeer, 
vanaf Wildland tot aan de Palendijk.  
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3. Economie 
3.1 De gemeentelijke dienstverlening is erop gericht ondernemers en ZZP’ers goed en snel te 

bedienen en om een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat te scheppen. Stapeling van 
lasten wordt voorkomen. Het streven is om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. 

3.2 We denken actief mee met ondernemers en faciliteren daarin waar dat mogelijk is. Er is één 
wethouder die zich specifiek bezighoudt met het terugdringen van de regeldruk voor 
ondernemers. Er is één digitaal loket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. 
Facturen van ondernemers aan de gemeente worden binnen 30 dagen betaald.  

3.3 Agrariërs worden zo veel mogelijk gefaciliteerd in het voorzien van voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden en/of nevenactiviteiten. Het behoud van het open landschap blijft 
hierbij het uitgangspunt.  

3.4 Werkgevers worden gestimuleerd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 
nemen en oog te hebben voor maatschappelijk ondernemen. 

3.5 Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, schoon en goed onderhouden. We blijven ons inzetten 
voor de realisatie van de Kronkels-Zuid.  

3.6 We zoeken nauwere samenwerking met het Economic Board Utrecht (EBU). Met gebruik van 
hun kennis en expertise willen we gaan voor meer investeringen, meer banen en meer 
werkgelegenheid. 

3.7 We ondernemen initiatieven die zijn gericht op nadere samenwerking met de Food Valley. 
3.8 Het winkelgebied blijft geconcentreerd in het centrum. Indien beschikbaar wordt ruimte 

geboden aan huisvesting voor start-ups. Als er leegstand in het centrum is, wordt bekeken of de 
winkelbestemming gewijzigd wordt in woonbestemming. De Centrumvisie vormt een leidraad 
voor de inrichting van het centrum.  

3.9 We hebben een verbindende rol tussen de ondernemers.  
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4. Onderwijs 
4.1 We zetten in op goede scholen met voldoende aandacht voor het individuele kind. We 

stimuleren het gebruik van schoolgebouwen tijdens leegstaande uren voor bijvoorbeeld muziek, 

sport en cultuur. We zetten in op de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook wordt 

gekeken naar efficiënte afzet- en ophaalmogelijkheden voor kinderen, de zogenoemde kiss and ride- 

stroken. 

4.2 Sport op basisscholen is belangrijk. Daarom is er aandacht voor de mogelijkheid tot het inzetten 

van gecertificeerde sportdocenten en/of buurtsportcoaches. Kinderen worden gestimuleerd om ook 

na schooltijd te sporten.  

4.3 Er wordt ingezet op zo spoedig mogelijke realisatie van een school in Rengerswetering. 

4.4 Er wordt ruimte gegeven aan het Oostwende College om invulling te geven aan het begrip 

‘ondernemende school’. We kijken hoe we als gemeente kunnen faciliteren in het laten ontmoeten 

van scholen en bedrijfsleven. 

4.5 Het concept van de Bibliotheek op School wordt uitgebreid naar andere scholen. 

4.6 Op scholen is aandacht voor de lokale geschiedenis van Bunschoten en voor het democratische 

proces. 

4.7 Het aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen blijft een prioriteit 

4.8 De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Scholen wordt voortvarend opgepakt. De 

financiële uitwerking van het plan wordt geactualiseerd. 

4.9 Schoolverzuim wordt aangepakt. Hierbij spelen preventie en nauw contact tussen de 

leerplichtambtenaar en de scholen een belangrijke rol. Van de scholen wordt gevraagd actief te 

melden wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is.  

4.10 Vervoer van en naar het speciaal onderwijs blijft bestaan. Zo mogelijk wordt leerlingenvervoer 

gecombineerd met vervoer van andere doelgroepen. 
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5. Sport, Cultuur en Recreatie 
5.1 Er komt meer aandacht voor sport en spel in de openbare ruimte. Er wordt onder andere 

gedacht aan het realiseren van een fitpark. 
5.2 De gemeente onderhoudt goed contact met de sportclubs. De ambitie is om de breedtesport te 

stimuleren. Ook voor mensen met een beperking moet ruimte zijn om te kunnen bewegen.  
5.3 We gaan voor een goede waterkwaliteit van ‘t Kleine Zeetje en een schoon strand. 
5.4 Er wordt ingezet op het behoud van de Museumhaven en de bottervloot. 
5.5 Het cultureel erfgoed en tradities worden behouden. Er is aandacht voor oude ambachten, zoals 
visroken, netten boeten en het maken van klederdracht.  
5.6 Met zoveel mogelijk partners wordt de overlast van waterplanten bestreden om het Eemmeer 

goed bevaarbaar te houden.  
5.7 De historische structuur en waarde van de Stadsweiden worden behouden zoals deze nu zijn. 

Verrommeling wordt tegengegaan.  
5.8 De bibliotheek wordt multifunctioneel en toekomstbestendig gemaakt.  
5.9 Het buitenterrein van zwembad de Duker verdient een upgrade, zodat hier meer gebruik van 
gemaakt kan worden. In overleg met betrokken partijen wordt een plan opgesteld voor de inrichting 
van dit terrein. Hierbij wordt onder andere gedacht aan een (water)speeltuin. 
5.10 De kennismakingslessen in het kader van muziekonderwijs op scholen wordt voortgezet. 
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6. Sociaal Domein 
6.1 In Bunschoten telt iedereen mee. Voor het welbevinden van mensen is het goed om een actieve 

bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen aan de 
slag gaan en eenieder zijn talenten en mogelijkheden ten volste benut. Inwoners weten waar ze 
terecht kunnen en wat hun rechten en plichten zijn. Het beleid heeft als doel mensen zo snel 
mogelijk naar een passende baan te leiden, door een opgelegd traject te volgen dan wel andere 
vormen van tegenprestatie. Onterecht betaalde uitkeringen worden terugbetaald. Fraude wordt 
aangepakt. 

6.2 Er is veel waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten in de Bunschoter 
samenleving. Daarom wordt, naast de voortzetting van het huidige beleid rondom vrijwilligers en 
mantelzorgers, de VOG voor mensen die in Bunschoten vrijwilligerswerk verrichten gratis 
gemaakt.  

6.3 Iedereen is waardevol en dat moet ook zo gevoeld worden. Het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid wordt voortgezet. Er wordt gekeken op welke punten dit plan kan worden 
uitgebreid.  

6.4 Zorg wordt scherp ingekocht met aandacht voor de identiteit van de zorgvrager.  
6.5 Laaggeletterdheid wordt breed aangepakt.  
6.6 Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze de Nederlandse taal en cultuur leren en beseffen dat 

de Nederlandse normen en waarden leidend zijn. Daarbij is ook aandacht voor de lokale cultuur. 
Regionaal vindt er afstemming plaats over de opvang van vergunninghouders. Wanneer men zich 
onvoldoende inspant om Nederlands te leren, wordt dit aangepakt. De gemeente zorgt er voor 
dat er voldoende cursussen Nederlands worden aangeboden.  

6.7 Er ligt veel druk op jonge gezinnen. Betrokkenen in de gezondheidszorg worden bij elkaar 
gebracht om problematiek integraal en in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. 
Preventie is daarbij belangrijk. Daardoor wordt voorkomen dat duurdere vormen van zorg 
moeten worden ingezet. Zo kunnen mensen die hulp vragen ten aanzien van relatieproblemen 
eerder worden geholpen. 

6.8 Voor de positie van kinderen binnen gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op het 
minimumniveau is bijzondere aandacht. Kinderen verdienen gelijke kansen.  

6.9 Pesten, loverboys, kindermishandeling en huiselijk geweld wordt tegengegaan. 
6.10 We streven ernaar om een dementievriendelijke gemeente te worden.  
6.11 We vinden het van belang om te beschikken over een egalisatiereserve voor het sociaal 

domein om te voorkomen dat we bij een tijdelijke tegenvaller meteen de zorg moeten intrekken 
aan onze inwoners. Er komt een grondige risicoanalyse naar de risico’s in het sociaal domein. De 
daaruit voortkomende bedragen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de lange 
termijn geldt dat structurele uitgaven gedekt moeten zijn door structurele inkomsten.  

6.12 Er zijn voldoende zorgwoningen voor onze inwoners. 
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7. Volksgezondheid en Milieu 
7.1 De komende tijd wordt gebruikt om het huidige afvalinzamelsysteem te optimaliseren. Het 

PMD wordt iedere 14 dagen opgehaald. De ontwikkelingen omtrent het apart inzamelen van 
GFT bij hoogbouw en luiers worden op de voet gevolgd. Voordat het huidige contract met de 
ROVA afloopt, komt er een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid en kosten van 
nascheiding van restafval als afvalverwerkingssysteem voor onze gemeente.  

7.2 De stankoverlast van de biogascentrale moet worden teruggedrongen. 
7.3 Duurzaamheid pakken we integraal aan. Er is één loket waar inwoners en bedrijven met hun 

vragen naar toe kunnen. We stimuleren duurzame energie door revolverende maatregelen 
en eenvoudige procedures. Particuliere initiatieven worden gestimuleerd. Bij grootschalige 
energieprojecten kan de omgeving participeren. Gekeken wordt wat de rol van de EBU hierin 
kan zijn.  

7.4 Sociale huurwoningen worden, zonder dat dit ten koste gaat van gemeentelijke gelden, naar 
energielabel A gebracht. 

7.5 Het inkoopbeleid van de gemeente is duurzaam en eerlijk. 
7.6 Er komt geen milieuzone in ons dorp.  
7.7 Er komen extra oplaadpunten voor elektrische auto’s.  
7.8 Er komen geen windmolens in het open landschap. 
7.9 Het aanbiedstation blijft in het dorp aanwezig en ook de knipkaart blijft behouden. Het 

hergebruik via de Kringloopwinkel wordt gepromoot.  
7.10 De vervuilde grond op de Westdijk moet weg.  
7.11 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels wordt regenwater van het 

huishoudelijk afvalwater gescheiden.  
7.12 De gemeente richt zich in haar beleid op landelijke richtlijnen en wettelijke kaders 

voor duurzaamheid en milieuwetgeving. We leggen geen extra (belastende) regels op aan 
onze inwoners en bedrijven.  

7.13 Er komt meer inzet voor de bestrijding en het verwijderen van onkruid.  
7.14 Initiatieven voor nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitingen worden mogelijk 

gemaakt. 
7.15 We gaan vervuiling van buurten tegen. Zwerfvuil heeft daarbij prioriteit. 
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8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing 
8.1 De implementatie van de Omgevingswet wordt voortvarend opgepakt. 
8.2 We streven ernaar om te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners. We zetten 

ons in voor betaalbare starterswoningen. Er komen goedkope en kleine koopappartementen. 
Ook hebben we aandacht voor het realiseren van seniorenwoningen rondom het centrum. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheid van een eigen kavel. We vinden het eigen woningbezit 
belangrijk. 

8.3 Bij grote nieuwbouwprojecten worden ook levensloopbestendige woningen aangeboden.  
8.4 We zetten ons in om de wachtlijst van sociale huurwoningen terug te dringen door in te zetten 

op de bouw van sociale huurwoningen, een visie te ontwikkelen op betaalbare particuliere huur 
in de vrije sector en doorstroming te bevorderen. 

8.5 We kijken naar de mogelijkheid van een pilot om een gebied aan te wijzen waar welstandsvrij 
gebouwd kan worden.  

8.6 Er wordt vastgehouden aan vier arbeidsmigranten in één reguliere woning. De uitkomsten van 
het onderzoek en de evaluatie van het migrantenhotel dienen als basis voor het opstellen van 
nieuw, toekomstbestendig, beleid.  

8.7 Het is belangrijk dat er in Eemdijk voldoende woningen zijn. Daarom worden inbreidingslocaties 
onderzocht op de mogelijkheden tot woningbouw. We zetten ons in om het plan ‘Eemdijk-Oost’ 
zorgvuldig te ontwikkelen.  

8.8 Bij het ontwikkelen van de openbare ruimte wordt goed gekeken naar de toegankelijkheid voor 
mindervaliden. 
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Portefeuilleverdeling 2018 - 2022 

 

Burgemeester Melis van de Groep 

Algemeen Bestuur en kabinetszaken 

Openbare Orde en Politiezaken 

Regionale samenwerking 

Brandweer en veiligheidsregio  

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Integrale veiligheid 

Horeca- en evenementenbeleid 

Coördinatie integrale handhaving 

Juridische advisering en klachtenafhandeling 

Externe betrekkingen en representatie 

 

Wethouder Bert Koops (locoburgemeester) 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Grondzaken 

Bouwen en Wonen 

Openbare Voorzieningen en gebouwen 

Milieu en Duurzaamheid 

Personeel en Organisatie 

Project Omgevingswet 

Project De Kronkels-Zuid 

Project Laakzone 

Project Zuyderzee en Kuststrook Oost  

Project Rengerswetering  

 

Wethouder Rick Beukers 

Financiën  

Economische Zaken  

Bedrijventerreinen 

Openbare ruimte, Water en Wegen 

Mobiliteit (verkeer en vervoer) 

Dienstverlening, Communicatie en informatiebeleid 

Bestuurlijke vernieuwing 

Ondernemerschap en deregulering 

 

Wethouder Alice Kok 

Zorg en Welzijn 

Volksgezondheid  

Werk en Inkomen  

Jeugd en Onderwijs 

Cultuur en Erfgoed 

Sport 

Recreatie en Toerisme 

Subsidiebeleid 

Project IHP  
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Ondertekening 
 

 
Voor akkoord:      Voor akkoord: 
 
Namens:      Namens: 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


