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1 Een betrouwbare overheid
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet 
het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke ver-
banden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral 
als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast 
mensen. Een betrouwbare overheid is een overheid die rekening houdt met 
minderheidsbelangen, die bereid is met iedereen samen te werken en goed 
omgaat met de beschikbare financiële middelen.

1.1 Samenwerken met de stad
De ChristenUnie wil zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt. 
Dat betekent ook dat iedereen mee moet kunnen doen en mee kan denken met 
ontwikkelingen in de stad. Burgerparticipatie, met name in de ruimtelijke ontwik-
keling, willen we daarom versterken. De ChristenUnie wil ook kritisch zijn op extra 
regelgeving en onnodige regels worden dus geschrapt. Dat is van belang zodat bur-
gers en ondernemers bij het nemen van initiatieven niet met onnodige barrières 
en bureaucratie worden geconfronteerd.
 Tegelijkertijd moet iedereen zich houden aan de regels die er zijn om ervoor 
te zorgen dat de stad leefbaar blijft. Bijvoorbeeld de regels die er zijn om overlast 
en vervuiling te voorkomen. En dat begint natuurlijk gewoon bij goed fatsoen en 
rekening houden met elkaar.
 » De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig 

Nederlands (taalniveau B1). Om ambtenaren hierin te stimuleren worden cur-
sussen aangeboden.

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente doorgaat met het ontwikkelen van het 
instrument right to challenge (het recht van uitdagen). Dit betekent dat mensen 
en organisaties uit de stad de mogelijkheid krijgen om zelf taken op te pakken 
als ze van mening zijn dat ze het beter kunnen dan de gemeente. Denk aan on-
derhoud van het groen of het verlenen van bepaalde vormen van zorg.

 » De gemeente moet toegankelijk zijn voor de burger, ook voor mensen die niet 
digitaal vaardig zijn. Dat betekent dat mensen niet alleen via internet een af-
spraak kunnen maken, maar ook gewoon langs kunnen gaan. 



 » De gemeente moet aanvragen van mensen voor bijvoorbeeld een vergunning 
of een uitkering snel beoordelen en ook snel antwoorden geven op vragen.

 » De gemeente moet mogelijkheden benutten om bewoners van buurten en wij-
ken te betrekken bij zaken die hen raken. 

 » Om mensen goed mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt van te 
voren duidelijk gemaakt op welke momenten mensen invloed kunnen uitoe-
fenen en hoeveel ruimte er op verschillende momenten is om nog iets te wij-
zigen aan een ruimtelijk ontwerp. Als de situatie daarom vraagt, (bijvoorbeeld 
bij bouwprojecten die op veel weerstand van omwonenden stuiten) kan een 
onafhankelijke procesleider worden ingeschakeld om het proces tussen omwo-
nenden, de gemeente en een projectontwikkelaar in goede banen te leiden.

 » De ChristenUnie is geen voorstander van (raadgevende) referenda omdat het de 
verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad om in complexe politieke vraag-
stukken een beslissing te nemen. De gemeenteraad moet de verantwoordelijk-
heid van volksvertegenwoordiging waarmaken en alle belangen goed afwegen.

1.2 Samenwerken in de regio
De ChristenUnie wil goed samenwerken met omliggende gemeenten. In het bij-
zonder geldt dit voor ruimtelijke ontwikkelingen, het openbaar vervoer en duur-
zaamheid. De ChristenUnie wil tegelijkertijd niet te veel bestuurlijke drukte. Be-
stuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen  (GR) 
vragen daarom een kritische houding en dienen de mogelijkheid in zich te hebben 
dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk 
dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een GR neemt.
 » Raadsleden vanuit de deelnemende gemeenten moeten binnen de Metro-

poolregio Rotterdam Den Haag (de MRDH) een besluitvormend orgaan krijgen 
waarin zij na ruggespraak met de raadsleden uit eigen stad, besluiten kunnen 
nemen. Nu kunnen raadsleden alleen adviezen geven en daarmee staat de de-
mocratische legitimiteit van de MRDH sterk onder druk.

 » De raad maakt heldere afspraken over de manier waarop de gemeenteraad in-
vloed kan uitoefenen op de GR-en en hoe de democratische controle wordt 
ingericht.



11

1.3 Samenwerken in de gemeenteraad
De ChristenUnie zet met haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samen-
werken. Naar voorstellen van de oppositie moet net zo goed worden geluisterd 
als naar voorstellen van de coalitie. De ChristenUnie-fractie wil betrouwbaar en 
constructief te werk gaan en zo ook bekend staan in en buiten de gemeenteraad.
Met de volgende maatregelen wil de ChristenUnie bijdragen aan vertrouwen van 
mensen in de politiek.
 » De gemeente(raad) moet zich inzetten voor het meedenken van inwoners, 

platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad.
 » De ChristenUnie wil zich ervoor in-

zetten dat politieke processen zoveel 
mogelijk in de openbaarheid plaats-
vinden.

 » De ChristenUnie streeft naar een co-
alitieakkoord op hoofdlijnen zodat er 
voor alle partijen ruimte is voor in-
vloed op beleid. Het college werkt en 
voert dat akkoord uit. Alle partijen in 
de raad beoordelen die uitvoering op 
de inhoud volgens het principe van 
dualisme. De essentie van democra-
tie is voor de ChristenUnie niet dat 
de helft +1 beslist, maar dat met el-
kaar wordt samengewerkt.

1.4 Privacy
De bescherming van persoonsgebonden gegevens wordt een steeds belangrijker 
thema nu meer en meer van die gegevens in digitale online en offline systemen 
worden opgeslagen. De gemeente heeft op grond van de wet de verplichting om 
aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de bescherming van per-
soonsgegevens. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat duidelijke lokale priva-
cyregels worden opgesteld en dat over deze regels ook goed gecommuniceerd 

Dualisme in de gemeenteraad
Sinds 2002 maken burgemeester en 
wethouders (B&W) geen deel meer 
uit van de gemeenteraad. Daar-
voor waren wethouders zelf tevens 
gemeenteraadslid en stemden dus 
mee over hun eigen voorstellen. 
Dat is nu duidelijker gescheiden: 
B&W vormen de bestuurders van 
de stad. De gemeenteraad is een 
volksvertegenwoordiging die het 
bestuur controleert. Ook in de pro-
vincie en op landelijk niveau kent 
Nederland een dualistisch systeem.



wordt. Zo moet ervoor gezorgd worden dat er geen misverstanden kunnen ont-
staan tussen burgers, instellingen en de gemeente over het gebruik van persoons-
gebonden gegevens.
 » De gemeente legt bij het vragen om gegevens uit waarvoor deze gegevens ge-

bruikt zullen worden.
 » Elke medewerker van de gemeente die persoonsgebonden gegevens verwerkt 

volgt een privacytraining, tenzij deze een dergelijke training al heeft gevolgd.
 » Medewerkers in het sociaal domein moeten cliënten zowel schriftelijk als mon-

deling wijzen op hun rechten op het gebied van privacy.

1.5 Financiën
De ChristenUnie verwacht van de gemeente dat zij een betrouwbare en goede 
rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor we-
gen of onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. 
In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid, denk 
aan de jeugdzorg en de Wmo. Hierdoor zijn de financiële risico’s toegenomen. 
Dit betekent een nog grotere noodzaak deze risico’s goed te beheersen. Daarom 
moeten de uitgaven in het sociaal domein goed gemonitord en ingeschat worden 
op basis van de lokale situatie en ontwikkelingen. Dit is van belang om af te kun-
nen wegen wat er echt nodig is voor bepaalde taken. De gemeente moet zich niet 
alleen laten leiden door de hoogte van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt 
voor de taken in het sociaal domein. Goed financieel beheer betekent ook:
 » Het college van B&W maakt inzichtelijk in de jaarrekening wat het beleid heeft 

opgeleverd en welke prestaties zijn geleverd met de beschikbare financiën. 
 » De ChristenUnie zet in op een efficiënte gemeente die zich richt op haar kern-

taken. Het streven is dat hiermee het OZB-bedrag per huishouden niet meer 
hoger is dan het gemiddelde in de 38 grootste gemeenten van Nederland. Nu 
is het bedrag nog circa 12% hoger dan dit gemiddelde. De ChristenUnie zet in 
op verlaging van de afvalstoffenheffing door de vuilophaaldienst efficiënter te 
organiseren. 

 » Subsidies worden niet langjarig toegezegd omdat de ChristenUnie wil stimu-
leren dat initiatieven (ook) op zoek gaan naar andere inkomstenbronnen en 
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financiering. Instellingen die subsidie ontvangen dienen om de zoveel jaar hun 
meerwaarde te bewijzen. Op deze manier krijgen ook andere instellingen een 
kans een beroep te doen op subsidiebudget. In sommige gevallen kan het nodig 
zijn om langer dan twee jaar stimuleringssubsidie te geven. Daarmee kan wor-
den voorkomen dat waardevolle initiatieven verdwijnen.

 » De aandelen in het energiebedrijf Eneco mogen alleen verkocht worden als de 
publieke belangen op het gebied van warmtelevering voldoende geborgd zijn. 
Er is nu nog teveel onduidelijkheid over de borging van een kwalitatief goede 
en zekere warmtelevering. Bij verkoop worden voorwaarden gesteld die de kans 
vergroten dat een nieuwe eigenaar de duurzame koers van Eneco voortzet. De 
opbrengst van Eneco dient verantwoord en met het oog op de toekomst be-
steed te worden. Gedacht kan worden aan het verlagen van de stadsschuld en 
het oprichten van een investeringsfonds gericht op duurzame ontwikkelingen.


