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We durven te
kiezen. We richten
onze aandacht op
beslissingen en
projecten waar de
meeste inwoners
baat bij hebben.

In één
oogopslag
Dit bestuursakkoord gaat uit van het aanpakken van de belangrijke opgaven in ons gebied:

•

Door in te zetten op een zelfstandige kleinschalige organisatie die nabij is;

•

Door te investeren in basisdienstverlening en optimalisatie;

•

Door te verkennen op welke manier de zelfstandigheid en dienstverlening ook in de toekomst
georganiseerd kan worden.

De extra gelden die vanuit het Rijk komen zetten
we verstandig in om ervoor te zorgen dat het in

Het akkoord is op hoofdlijnen. Dit om samen

de toekomst goedkoper wordt. Denk aan inzet

wendbaar te kunnen zijn en te kunnen doen wat

op preventie, transitie van de landbouw en inzet

de inwoners van Lopik nodig hebben. Hiertoe

op de jeugd.

slaan we graag de handen ineen met alle partijen
in de raad, inwoners, ondernemers en maat-

We behouden onze koers op het sociaal domein;
scherp aan de wind met behoud van dienstverlening. Ten aanzien van de agrarische economie
en bereikbaarheid zijn we een meer proactieve
partner die ook een vuist maakt.

schappelijke partners.

Inleiding
In het hart van de Lopikerwaard liggen de
negen kernen die samen de gemeente Lopik
vormen. Inwoners van de gemeente genieten van de open ruimte en prachtige groene
gemeente. Overwegend zijn inwoners erg tevreden over hun leefomgeving. Daar hebben
ze zelf de hand in; door de vele initiatieven
die worden genomen, de evenementen die
worden georganiseerd, de vele verenigingen
die er zijn en door de hulp en zorg die buurtgenoten elkaar bieden. De gemeente Lopik
koestert haar samenleving.

Tot slot is er ook op het gebied van gezondheid

DE GEMEENTE STAAT
VOOR GROTE UITDAGINGEN

DE ONTWIKKELINGEN VRAGEN
OM EEN SLAGVAARDIGE GEMEENTE

Ook de komende periode (2022-2026) wil het

Van een gemeente mag verwacht worden dat

bestuur de samenleving ondersteunen en van

zij een passende rol speelt in het aanpakken van

dienst zijn. Gelet op de ontwikkelingen in de

de opgaven en bewust is van de ontwikkelingen.

(Lopikse) samenleving staat de gemeente hierbij

Een gemeente die wendbaar is, op de hoogte is

voor de nodige uitdagingen. Zo is er bij een

van wet- en regelgeving en inspeelt op de

groeiende groep inwoners onzekerheid.

(veranderende) behoeften van inwoners.

Op het gebied van wonen, klimaat en (interna
tionale) politiek. Welke zekerheden hebben onze
jongeren? En waar kan een inwoner nog op een
betrouwbare manier van op aan?
Ook verandert onze samenleving doordat de
samenstelling van de bevolking wijzigt. Jongeren
trekken weg, we worden steeds ouder en de

het nodige te doen. We hebben ten tijde van
Covid-19 uitvergroot gemerkt hoe belangrijk
fysieke gezondheid is en hoe kwetsbaar mensen
ook zijn. Ook financieel en sociaal (denk aan gevoelens van eenzaamheid). Wat moeten we doen
om weerbaar te zijn?
Deze ontwikkelingen en opgaven maken dat we
ons maximaal willen inzetten, in het zoeken naar
de ruimte. De ruimte waarin door nabijheid en
contact het verschil wordt gemaakt; voor ons
gebied en onze inwoners.

“Samen werken,
samen leven”

migratie neemt toe. We hebben in de dorpen

Dit lukt niet altijd meer. De overheid loopt vast,

nog de mentaliteit dat we voor en met elkaar

landelijk maar ook lokaal. Het systeem wringt.

zorgen. Hoe houden we die energie samen

Er komen veel taken van het Rijk naar de ge-

vast? En wat hebben we nodig voor een prettig

meenten, veelal zonder voldoende budget. We

‘samen-leven’?

slaan door in regelgeving, beleid wordt onuitvoerbaar. Terwijl inwoners juist meer zelf willen

Een ander thema is de ontwikkeling in het

doen, initiatief nemen en in de gemeente een

landelijk gebied. Hoe ziet de toekomst van de

partner zoekt die dit ook mogelijk maakt.

agrarische sector eruit? En breder, voor welke
uitdagingen staat ons bedrijfsleven? Welke
ondersteuning hebben zij nodig om toekomst
bestendig te zijn?

HOLLE BRUG
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Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd
gedacht dat een fusie met andere gemeenten

Uitgangspunten zijn:

•	
Ervoor zorgen dat we ‘bandbreedte’ hou-

een oplossing was voor de uitdagingen die de

den; speelruimte om de juiste beslissingen

gemeente ervaart. Tijdens de verkiezingen is

te kunnen nemen. We investeren daarom

gebleken dat veel inwoners de gemeente Lopik

in de gemeentelijke organisatie zodat de

graag zelfstandig houden. Een fusie met andere

basisdienstverlening goed kan worden ge-

gemeenten wordt niet als nuttig of nodig ge-

boden en er kan worden meegedacht met

zien. De ChristenUnie SGP en het CDA zien dit

inwoners;

samen als belangrijk signaal en nemen zelfstandigheid als uitgangspunt.

C O B I E VA N L E N T

OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING

•	
De gemeentelijke inzet prioriteren.
De inzet gaat het eerste naar projecten/

Deze nieuwe koers vraagt om een herbe-

initiatieven waar meerdere inwoners baat

zinning. Hoe kan de gemeente het werk de

bij hebben. Anders omschreven met het

komende periode organiseren?

grootste maatschappelijke nut. Dit nut
wordt afgeleid van de opgaven die de

HET DRAAIT OM KEUZES MAKEN

gemeente (de samenleving) heeft.

Het doel van dit bestuursakkoord is met alle

Hoe dit uit kan werken is opgenomen in de

onzekerheden en ontwikkelingen in de maat-

volgende hoofdstukken;

schappij te zorgen voor stabiliteit naar de toekomst. We belanden in een tijd van schaarste.

•	
Bewust kiezen op welke thema’s de

Verrassend genoeg niet (direct) in geld.

gemeente proactief wil zijn en op welke

Het Rijk geeft de komende jaren extra geld

terreinen we meer volgend kunnen zijn.

aan gemeenten. Er is wel van schaarste sprake

Op deze manier blijven we betrokken bij

kijkend naar ruimte (ons landelijk gebied),

ontwikkelingen die ook op langere termijn

energie en vooral ook menskracht.Personeel is

belangrijk zijn zonder altijd ‘zelf het wiel uit

nauwelijks te krijgen; en dat geldt helaas ook

te vinden’.

voor onze gemeentelijke organisatie.
Schaarste kan tot effect hebben dat er korte

EEN BESTUURSAKKOORD
OP HOOFDLIJNEN IS GEPAST

termijn beslissingen worden genomen.

Gelet op de nodige speelruimte en band-

En dat lange termijn beslissingen worden

breedte treft u hier een bestuursakkoord op

uitgesteld. Het is belangrijk hiervoor te waken.

hoofdlijnen. Waarin de ruimte zit om als gehele

Er moet juist goed worden nagedacht waar de

samenleving in te spelen op wat nodig is.

energie naartoe gaat.

Wel wordt in dit akkoord op hoofdlijnen de

De coalitie wil op deze manier, samen met
andere partijen in de raad, kunnen inspelen op
de veranderende omstandigheden. En hierin
optrekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de organisatie.
veranderingen in het politieke landschap.
Elke inwoner en elke stem telt. Dit vraagt van
alle partijen het vermogen elkaar te begrijpen
en met respect voor elkaars zienswijze tot de
beste uitkomst te komen. Op de Lopikse
manier: pragmatisch. Dat is onze kracht!

C L A U D I A VA N D O M M E L E N

Deze manier van werken past ook bij de

|

We zetten in op het
versterken van de
organisatie en het maken
van bewuste keuzes.

GROENE GRAAFDIJK

agenda bepaald.

1. Bestuur en
ondersteuning
te vinden zijn in de dorpen en kennis van zaken

HOE HOUDEN WE EEN ZELFSTANDIG
LOPIK BLIJFT EEN BELANGRIJKE
BESTUURLIJKE VRAAG

hebben. Dat zij transparant handelen en gevoel

De vraag “wilt u fuseren of zelfstandig blijven”

hebben bij de uitwerking van de beslissingen

is niet letterlijk gesteld tijdens de gemeente-

die ze nemen. Deze kenmerken zijn in het voor-

raadsverkiezingen. Toch kan de uitslag worden

gestelde college ruimschoots aanwezig.

gezien als een duidelijk antwoord op deze

De coalitie zet in op de vertrouwde Dorpsge-

vraag; de inwoners van Lopik kiezen in meer-

sprekken omdat het, voor inwoners en gemeen-

derheid voor zelfstandigheid. Het uitgangspunt

te, belangrijke momenten zijn om te delen wat

is hiermee een zelfstandig Lopik. De vragen

ertoe doet in het dorp.

zoals verwoord in de notitie “Lopik of Loopjij”

Het is belangrijk dat inwoners ervaren dat bestuurders en medewerkers dichtbij zijn. Dat zij

zijn echter ook steeds actueel. Zijn we (nog) in

AANSLUITEN OP DE KRACHT
VAN DE SAMENLEVING
In de gemeente Lopik borrelt het van de initia
tieven. Er zijn evenementen, verenigingen en
coöperaties. De prettige manier van samen
leven in de negen kernen wordt versterkt als er
een goede samenwerking is tussen inwoners en

staat om de belangen van de inwoners goed te
dienen? Uitgesplitst in drie subvragen:

1.	Zijn we in staat om dienstverlening te verlenen die verwacht mag worden in 2022 en
verder?

2.	Zijn we in staat om de juiste strategische

gemeente. Hierbij ziet de gemeente haar rol als

keuzes te maken in het belang van onze

faciliterend en verbindend, die waar gewenst

inwoners?

ook een vuist kan maken in de regio of bij de

3.	Zijn we in staat om innovatief bezig te zijn;

landelijke politiek. De gemeente zet zich in om

en niet alleen reactief te zijn, maar proactief

(onnodig ervaren) regels terug te dringen.

te worden om te werken aan een toekomstbestendige gemeente?

De gemeente is bewust van het feit dat de
effecten van beslissingen tot uiting komen in

De vragen zijn door de uitslag van de verkie-

de omgeving van de inwoner. In de straat, in de

zingen niet anders geworden. Doordat er nog

portemonnee of in het gezin. De gemeente wil

steeds sprake is van schaarste op allerlei gebied

de invloed van de inwoner op het effect van de

blijft kiezen noodzakelijk. De coalitie kiest

beslissingen vergroten. Door gericht te vragen

ervoor om vraag 1 nog steeds met een volmon-

waar inwoners behoefte aan hebben en hoe

ding ja te beantwoorden.

zij denken dat bepaalde uitdagingen het beste
aangepakt kunnen worden. De coalitie steekt in

Om dat te kunnen – blijven – waarmaken moet

op participatie van inwoners maar alleen als er

de organisatie op sterkte komen om de basis-

echt sprake kan zijn van invloed. Dit voorkomt

dienstverlening te kunnen verlenen die in deze

teleurstellingen.

tijd verwacht mag worden. Basisdienstverlening
houdt in dat inwoners en ondernemers met
hun vragen terecht kunnen bij de gemeente,
zowel in fysieke vorm als in digitale vorm. Dat
bijvoorbeeld paspoorten verstrekt worden, de
riolering werkt en de openbare ruimte wordt
onderhouden.

DE GEMEENTE ZET IN OP
HET SAMENWERKEN MET PARTNERS

Belangrijk is dat we bij plannen van onze inwo-

Dit kunnen andere gemeenten zijn en organisa-

te kijken hoe iets wel gerealiseerd kan worden.

ties zoals de omgevingsdienst. Samenwerking

Meedenken met de mensen. Daarbij zijn we

gericht op het helpen van de inwoner.

bereid (samen met inwoners) te experimente-

Belangrijk uitgangspunt is dat inwoners het

ren en durven we buiten de gebaande paden

antwoord dat zij krijgen ook begrijpelijk toege-

te treden. Dit past bij de visie op participatie.

licht krijgen. Zeker ook als het antwoord “nee”

Opgemerkt wordt dat deze manier van werken

is. In tijden van schaarste is niet alles mogelijk,

ook gepaard gaat met ambtelijke inzet, zodat de

wel heeft iedereen recht op duidelijkheid.

gemeente ook een goede partner kan zijn in het

ners, verenigingen en ondernemers proberen

afstemmen op inwoners.

DIT BESTUURSAKKOORD GAAT UIT VAN
HET INVESTEREN IN DE ORGANISATIE

Belangrijk punt om aan vast te houden is dat

Een organisatie die met haar tijd meegaat. Dit

Gemeentewerk - Mensenwerk blijft. Inwoners

houdt in:

waarderen echt menselijk contact. Dit moet
een uitgangspunt zijn en altijd mogelijk zijn.

•	
Optimaliseren: proberen om dingen slimmer
te organiseren;

•	
Digitaliseren: het aantal producten dat via
de website van de gemeente kan worden
aangevraagd vergroten;

•	
Kostenbewust: alles wordt snel duurder.
Dus moeten we goed kijken naar onze
uitgaven.
Om dit te kunnen hebben we voldoende eigen
personeel nodig. Dit personeel moet ook in
staat zijn efficiënt en met plezier te werken
en snel tot een antwoord voor een inwoner te
komen. Hiertoe wordt in ieder geval gerekend
een goed toegeruste afdeling bedrijfsvoering
als ondersteuning van de gehele organisatie.
Er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn
om werknemers aan te trekken en te kunnen
boeien en binden. Het “gereedschap” voor de
meeste medewerkers – de digitale middelen –
moeten up-to-date en veilig zijn.

WE GAAN VOORBIJ AAN KORTE
TERMIJNBESLISSINGEN
De coalitie streeft ernaar dat vragen 2 en 3 op
termijn ook met “ja” beantwoord kunnen
worden. Dat houdt in dat er ruimte is voor
strategie en innovatie. Onze inwoners en ondernemers hebben recht op goed beleid en niet
alleen op korte termijn beslissingen. Er wordt
geen definitie gegeven van “op termijn”, de
afgelopen jaren hebben geleerd dat relevante
externe factoren snel kunnen wisselen.
Door eerst de focus te leggen op een optimalisatie van de basisdienstverlening zal, naar verwachting, op onderdelen ruimte komen voor de
meer strategische vraagstukken en innovatie.
De coalitie ziet hierbij in dat het nodig is, naast
de optimalisatie van de organisatie, te werken
aan een proces om te komen tot een passende organisatie. Dit om vraag 2 en 3 met ja te
kunnen beantwoorden. Welke mogelijkheden
of vormen staan ons ter beschikking?
Welke goede voorbeelden zijn er in het land?

De kosten van de zorg
beteugelen we terwijl
we de dienstverlening
effectief houden.
Op de Lopikse manier!

2. Openbare Orde
en Veiligheid
De gemeente Lopik is gelukkig een veilige

De gemeente kan via de inzet van BOA capaci

gemeente als gekeken wordt naar de objectieve

teit de meer lokale thema’s invullen. De BOA

cijfers. Dat wil niet zeggen dat inwoners geen

capaciteit is beperkt in Lopik en de beschikbare

gevoel van onveiligheid kunnen hebben.

uren moeten zorgvuldig worden geprioriteerd.

Het is belangrijk als gemeente in te zetten op

Het uitgangspunt “grootste maatschappelijke

de veiligheidsbeleving.

effect eerst” geldt ook hier. Een individueel parkeerprobleem is ondergeschikt aan collectieve

Voor een groot deel is de gemeente op het ge-

overlast van drugsafval bijvoorbeeld.

bied van Openbare Orde en Veiligheid afhanke-

De coalitie accepteert dat de huidige beschik-

lijk van derden zoals de Veiligheidsregio Utrecht

bare capaciteit niet voldoende is om alles op te

en de politie. Met hen samen zetten we in op

pakken.

het actualiseren van het Veiligheidsplan, met
hierin thema’s als verkeersveiligheid, cyber
criminaliteit en ondermijning. Samen prioriteren
we de inzet naar de urgente thema’s.

3. (Jeugd)zorg,
gezondheid en
ondersteuning
Kijkend naar de zorg en ondersteuning van jon-

in op zijn minst een stabilisatie. Afgezet tegen

ge en oudere inwoners en gezinnen zijn er veel

de regio is er zelfs sprake van een daling. Dit is

uitdagingen. De hulp/zorg vragen nemen al

gelukt door kritisch te zijn bij de beoordeling

een aantal jaren toe en worden complexer. Dit

wat nodig is om mensen echt te helpen.

omdat we ouder worden en langer thuis wonen.

De kans voor de komende jaren is dit te con-

Ook vanwege de toegenomen ongelijkheid in

tinueren mét een integrale blik; wat is nu echt

de samenleving en ingewikkelde omstandig-

nodig? Welke preventieve inzet helpt om erger

heden waar een deel van de gezinnen mee te

te voorkomen? Welke inzet maakt het verschil?

maken heeft, onder andere door echtscheidin-

En hoe maken we dit mogelijk?

gen. De samenleving vraagt veel van de jeugd,
veranderen en worden moeilijker.

DIENSTVERLENING MET OOG VOOR
FINANCIËLE (ON)MOGELIJKHEDEN

Op het gebied van dienstverlening en be-

Het blijft betrokken en zakelijk balanceren

heersing van de kosten is het afgelopen jaar

tussen de hulpvragen en prioriteren. Dit gezien

een enorme prestatie geleverd. Het is gelukt

de schaarste in capaciteit en financiën. We

inwoners te helpen en tegelijkertijd de trend

blijven kijken naar wat mensen echt nodig

van steeds stijgende zorgkosten om te buigen

hebben. Dit door breder uitvragen, waarbij veel

de vraagstukken waar jongeren mee bezig zijn

aandacht is voor eigen kracht, eigen netwerk,
integraal kijken en voorliggende voorzieningen.
Ook wordt korter geïndiceerd en bij evaluaties
gekeken naar behaalde resultaten en of afschakelen mogelijk is. Hierbij hebben we oog voor
hulpvragen en voor eenzaamheid.
We gaan voor een robuuste organisatie, concreet, doelgericht en met de juiste mindset.
We leggen en versterken de verbindingen met
partners, verenigingen en kerken in de dorpen,
en in de hulpverlening met vaste partners die
bewezen effectieve zorg leveren. Het liefst
zoveel als mogelijk bij de inwoners thuis of in
de kernen.

ZORGEN DOEN WE SAMEN
Zorg en ondersteuning vraagt om samenwerking op verschillende fronten. Enerzijds in de
regio waar we merken dat jeugdzorgtaken worden opgeschaald naar andere samenwerkingsverbanden. Het is aan de gemeente hier goed
op aan te sluiten en te helpen om goed beleid
te vormen zodat taken uitgevoerd worden op
een manier die past bij Lopik.
Anderzijds gaat het om samenwerking met
onze inwoners, mantelzorgers, verenigingen,
religieuze instellingen en betrokken partners.
Aan bereidheid in de gemeente Lopik geen gebrek. We hebben gezien hoeveel betrokkenheid
en aanbod er is in de opvang voor Oekraïners.
Hartverwarmend en noodzakelijk. Zorgen voor
elkaar, is van ons allemaal.
Daar waar hulp nodig is, moet je altijd een
beroep kunnen doen op de gemeentelijke
dienstverlening. De gemeente zet in op het inzichtelijk maken van de mogelijkheden, leggen
van verbindingen en waar mogelijk faciliteren
van hulpgevers.

4. Onderwijs,
Sport en
cultuur
Er is genoeg te doen voor met name jonge
kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit vindt de
coalitie erg belangrijk. Het huidige onderwijsbestel is erg prestatiegericht. Terwijl het fijn is
ruimte te hebben om te ravotten en spelenderwijs de natuur te ontdekken. De wat oudere
jongeren geven aan niet zo veel te doen te
hebben en missen plekken om samen te komen
en missen activiteiten voor hun leeftijd.
Ze willen meedenken hoe de gemeente aantrekkelijker kan worden. Dit aanbod grijpt de
coalitie graag aan.

ONDERWIJS IS BELANGRIJK VOOR
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING,
OOK VOOR VOLWASSENEN
De gemeente staat in goed contact met haar
scholen en onderwijsbesturen. Het is zaak
ervoor te zorgen dat zij goede ruimte hebben
om de lessen in aan te bieden. Hiertoe zet de
coalitie in op de uitvoering van het Integraal
Huisvestings Plan. Ook is het zaak dat er goed
contact is tussen de scholen en de gemeente
als het gaat om de zorg voor de jeugd. De coalitie waardeert dit partnerschap.
De hedendaagse maatschappij vraagt om
continu leren om de ontwikkelingen bij te
kunnen houden en daardoor mee te kunnen
blijven doen. Gelukkig zijn heel veel mensen
uitstekend zelf in staat om dit continu leren in
te vullen. Een minderheid redt dit echter niet
zelf en daar kan de gemeente een rol in spelen.
Voor jong en oud geldt dat niet iedereen door
dezelfde hoepel hoeft te kunnen springen
en het huidige normatieve systeem is eindig.
Belangrijkste maatstaf is dat iedereen moet
kunnen meedoen. Taalonderwijs voor mensen
die de Nederlandse taal niet machtig zijn is een
belangrijk punt. Hierbij is taalonderwijs niet
per definitie iets voor de schoolbanken, op de
werkvloer leert men de taal in voorkomende
gevallen sneller.

SPORT EN CULTUUR IS BELANGRIJK
VOOR DE ONTSPANNING EN DE JUISTE

IN DE GEMEENTE ZIJN OOK
VEEL EVENEMENTEN

BALANS IN TIJDSBESTEDING

Dit dankzij de inspanningen van de organisa-

Op het gebied van sport en cultuur zijn er vele

toren. Met het evenementenbeleid heeft de

verenigingen. Helaas loopt het ledenaantal te-

gemeente Lopik de organisatie het makkelijker

rug. Ook is het steeds moeilijker vrijwilligers te

willen maken. Dit pakt nog niet altijd zo uit.

vinden (met name bestuursleden). De gemeen-

Voor elk risico is (ook in landelijke wetgeving)

te heeft geen of slechts beperkt invloed op

een set aan regels bedacht.

deze ontwikkeling. Waar we wel invloed kun-

Deze regels hebben een doel (bijvoorbeeld vei-

nen uitoefenen is op het zo eenvoudig mogelijk

ligheid), maar maken het de organisatie niet al-

maken om iets te organiseren of te exploiteren.

tijd gemakkelijk. Lopik wil steeds meer toe naar

Om samen de kosten laag te houden. Ook zet

handelen vanuit de bedoeling en hierover in

het bestuur zich in voor promotie, meedenken

verbinding staan met de organisatoren. Dit om

en waarderen.

samen een werkbare manier van organiseren te
ontwikkelen. Dit vraagt om ruimte bieden, lef,

Om te zorgen dat vrijwilligers vooral dat

vertrouwen, bewuste risicoafwegingen en de

kunnen doen wat een directe bijdrage levert

bereidheid hiervoor bestuurlijke verantwoorde-

aan hun hobby moet de gemeente ze maximaal

lijkheid te dragen. Een stijl die het bestuur ook

ontzorgen op het gebied van wet- en regelge-

wil laten zien ten aanzien van de zelfexploitatie

ving. Voor veel vrijwilligers is dat bepalender

van terreinen en gebouwen.

dan de financiële subsidie die de gemeente
verstrekt. Daarover gesproken; de coalitie wil in
principe niet aan de systematiek van subsidies
tornen maar wel zorgen dat - in ieder geval organisaties die hoofdzakelijk met vrijwilligers
werken er niet op achteruit gaan. Dat betekent
– zeker in tijden van forse inflatie – dat subsidies worden geïndexeerd voor prijsinflatie.
De gemeente koppelt de subsidie aan de
doelen die ermee beoogd worden en heeft
hier in het contact met subsidiepartners meer
aandacht voor.

N AT U U R G E B I E D W I L L E S K O P
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DICK RENES

Verenigingen
zijn het cement van
onze gemeenschap.
Die behouden hun
financiën en worden
ondersteund.

MOLEN CABAUW

|

ANET DE JONG

5. Werk, Inkomen,
Economie en
Recreatie
akkoord is de schaarste aan arbeidskrachten

SPECIALE AANDACHT GAAT
NAAR AGRARIËRS

in alle sectoren enorm. En toch zijn er ook nog

In Lopik is de agrarische sector een wezenlijk

steeds mensen die aan de kant staan en niet

onderdeel van de economie, misschien niet zo

mee kunnen doen. Het “niet kunnen” kent vele

zeer in absolute bedragen maar wel in opper-

oorzaken, van lichamelijke beperkingen tot

vlakte. Juist deze gebruikte oppervlakte staat

gebrek aan opleiding. De coalitie is van mening

letterlijk gezien als het buitengebied van Lopik

dat waar deze beperkingen te maken hebben

onder invloed van diverse ontwikkelingen.

met een vrijwillige persoonlijke keuze deze

De transitie van de landbouw - al dan niet

beperking geen reden mag zijn om aan de zijlijn

bepaald door thema’s als stikstof, klimaatadap-

te staan. Hier is een bepaalde vorm van drang

tatie en bodemdaling – is bepalend voor de

richting arbeid – al dan niet via een opleidings-

toekomst van ons gebied. Afgeleid hiervan is er

traject – niet uitgesloten.

ook het vraagstuk van de vrijkomende agrari-

Op het moment van schrijven van dit bestuurs

sche bebouwing.

EEN ALGEMEEN UITGANGSPUNT
IS DAT WERK ALTIJD MOET LONEN
Ook als dit parttime werk is: loon uit arbeid
moet opwegen tegen derving van inkomsten uit
uitkering en/of toeslagen. Naast persoonlijke
voldoening moet direct merkbaar financieel
voordeel worden ervaren. We gaan hierin op

Veel van deze vraagstukken zijn lange termijn
vraagstukken. Specifiek op dit thema wil de
coalitie zich niet beperken tot alleen de basisdienstverlening en iets verder gaan. Alleen al de
uitwerking van de moties over extra woon
functies in het buitengebied en verwerken/ver-

zoek naar de creatieve mogelijkheden.

kopen van streekeigen producten op agrarische

WE ONDERSTEUNEN ONDERNEMERS

binnen het thema economie prioriteit gegeven

Er zijn diverse ondernemers in de gemeente.
Die kennen hun eigen uitdagingen. De inzet van
de gemeente is ondernemers te ondersteunen
waar nodig. Geen betutteling.
Wel meedenken en verbindingen leggen.
Verbindingen bijvoorbeeld met het onderwijs
en met ontwikkelingen en partners in de U16.
De gemeente sluit ook graag aan op de kracht
van de ondernemers door in verbinding te
blijven met bijvoorbeeld de ondernemersvereniging.

bestemmingen vragen hierom. Daarom wordt
aan deze opgaven.

ONDERNEMEN, LEVEN EN RECREËREN
GAAN HAND IN HAND
Toeristen, ondernemers en inwoners maken
allemaal gebruik van hetzelfde gebied en
rijden over dezelfde wegen. Hierdoor is er niet
altijd sprake van rust, frisse lucht en ruimte.
Het hoort erbij. Als het te gek wordt behoort
ruilverkaveling voor een agrarische ondernemer
tot de mogelijkheden. Dit alleen gebiedsgericht.
Om rust in het gebied op zondag te stimuleren
handhaaft de coalitie de huidige zondagsopenstelling voor ondernemers. Deze wordt niet
uitgebreid.

6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en
volkshuisvestiging
Bij dit thema is de schaarste aan ruimte het be-

Uiteraard blijven we individuele inwoners met

langrijkste onderwerp. Niet alleen doordat de

kleinere plannen graag van dienst, binnen de

fysieke ruimte letterlijk beperkt is maar ook door-

mogelijkheden die er zijn.

dat wet- en regelgeving de beschikbaarheid van
die ruimte reguleert. Naast wet- en regelgeving

Ook blijven we naar een goede balans zoeken

is ook de maatschappelijke betrokkenheid van

tussen regie en inzet van de gemeente en ver-

inwoners een factor van formaat.

antwoordelijkheid van ontwikkelaars, en tussen
snelheid en zorgvuldigheid. Participatie houdt in

WE HEBBEN LAST VAN BELEID
EN ERVAREN OOK WEERSTAND

dat belangen worden afgewogen en gemotiveerd

Ruimte om huizen te bouwen is er letterlijk gezien

men dat participatie ervaren wordt als eindeloos

genoeg in Lopik maar het – provinciale – ruimtelij-

polderen.

wordt gekozen. Hierbij wil de coalitie voorko-

ke beleid beperkt dit enorm.
En bij de weinige ruimte die dan overblijft is er na-

DE ONTWIKKELAAR BETAALT

genoeg altijd weerstand vanuit de inwoners. Bijna

De coalitie zet in op 100% kostenverhaal bij

iedereen wil extra huizen maar bijna niemand wil

nieuwe ontwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt

verandering van de eigen leefomgeving. Hoewel

dat het kan zijn dat er een project is waar gelet

dat op zich heel begrijpelijk is kan de schaarste

op algemeen belang anders wordt gekozen. Als er

aan woningen alleen worden opgelost door er

een maatschappelijk belang is kan de gemeente

meer te bouwen op die plaatsen die zich daar

ook investeren.

voor lenen. Ook door op die plaatsen waar huizen
mogelijk te benutten.

ER ZIJN VOOR VEEL GROEPEN
MENSEN WONINGEN NODIG

Omdat het vaak letterlijk niet in de breedte kan

Starters, spoedzoekers, doorstromers, arbeids- en

moet dat letterlijk dan de hoogte in.

kennismigranten, statushouders, vluchtelingen,

gebouwd kunnen worden de ruimte zo goed

zorgbehoevenden, begeleid wonen… ga zo maar

WE PRIORITEREN ONZE INZET

door. Voor werkelijk alle groepen is een tekort

We zijn voor gebieds- en initiatief gerichte dienst-

aan woningen. Nieuwbouw van woningen is een

verlening. Het liefst helpen we elke

oplossing maar door alle ruimtelijke procedures

initiatiefnemer direct. Helaas is er landelijk sprake

ook een trage oplossing. Om die reden wil de

van schaarste in capaciteit om ruimtelijke projec-

coalitie een plan voor flexwoningen uit (laten)

ten te realiseren. Hier neemt de coalitie stelling:

werken. De gemeente kan ook de markt uitdagen

beperkte capaciteit verdelen we over die projec-

om dit te doen.

ten in de ruimtelijke ontwikkeling die de meeste
impact hebben. Het merendeel van de ambtelijke

Duidelijk is dat veel mensen aangewezen zijn op

inzet gaat naar:

een vorm van sociale woningbouw en de woningbouwvereniging is dan ook een partner hierin.

• grotere projecten (vijf of meer woningen);

Ten aanzien van de huisvesting van arbeids- en

• projecten binnen de contour;

mers en uitzendbureaus gesprekspartners gelet

• projecten binnen het bestemmingsplan.

kennismigranten zijn nadrukkelijk de onderneop hun verantwoordelijkheid.

NAAST WONEN IS ENERGIE EEN HEEL
BELANGRIJK THEMA DE KOMENDE JAREN

Er zal met inwoners een start worden gemaakt

De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak van

gebied. Op basis van een concreet plan kan de

omschakelen naar duurzame energie nog groter

benodigde investering in de netwerkcapaciteit

gemaakt. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd

worden uitgewerkt. De coalitie is van mening

met een infrastructuur die hier niet op berekend is

dat dit de juiste volgorde is in plaats van eerst

en de keuze waar we die benodigde energie gaan

afwachten wat de netwerkcapaciteit gaat worden

opwekken enorm beperkt. De coalitie wil voor

en op basis daarvan een plan uitwerken. De beno-

Lopik vasthouden aan het eerder vastgestelde

digde netwerkcapaciteit volgt de opwekcapaciteit

zoekgebied voor de opwek van duurzame energie.

en niet andersom.

met het concretiseren van de invulling van het

7. Beheer
openbare ruimte,
verkeer en vervoer
plannen (MJOP’s) beheer openbare ruimte

WE WORDEN PRO-ACTIEVER
OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT

bieden de komende jaren een solide basis voor

Zowel voor de lokale als de regionale mobili-

het beheer van de openbare ruimte. De afge-

teitsvraagstukken is geen ambtelijke capaciteit

lopen jaren heeft de focus vooral gelegen op

aanwezig. Dat is geen gevolg van het gebrek

het opstellen van de MJOP’s en het uitvoeren

aan vraagstukken maar door de bewuste keuze

van projecten. Een heel belangrijk punt van

gemaakt in het verleden hier niet in te investe-

aandacht is de koppeling tussen ontwikkeling

ren. De coalitie houdt dit deels in stand en zet

en beheer. Zelfs de nieuwbouw van één enkele

enkel in op lokale vraagstukken als het aan de

woning kan zorgen voor een knelpunt in de

slag gaat met de uitvoering van herinrichtings/

riolering als niet wordt nagedacht over de con-

ondershoudsplannen.

De recent vastgestelde meerjaren onderhouds-

sequenties van de extra woning. De advisering
vanuit “beheer” richting “ontwikkeling” is de

Wat betreft de (boven)regionale vraagstuk-

afgelopen jaren teveel kind van de rekening

ken is door de formele aansluiting bij de U16

geworden door de schaarse capaciteit vooral

wel deels voorzien in capaciteit. Maar voor

in te zetten voor projecten. Omdat de hoeveel-

lokaal-regionale vraagstukken nog niet. In de

heid werk uit de MJOP’s niet ter discussie staat

categorie lokaal-regionaal horen onder andere

wil de coalitie op dit punt in de organisatie

de ontwikkelingen rondom de N210 en regio-

investeren.

nale openbaar vervoer visie Lopikerwaard thuis.

Ontwikkeling waar de bevoegdheid elders

de busverbinding IJsselstein Woerden (lijn 195)

(provincie) ligt maar die wel een effect op Lopik

moet rijden van IJsselstein, door Benschop via

hebben of zouden kunnen hebben. De coalitie

de Copen naar Woerden (en vice versa).

gaat niet wachten tot die effecten optreden.

Ten aanzien van Mobiliteit hebben we een

We nemen een proactieve houding aan om dit

groot gedeeld belang met de gemeente IJssel-

effect zo positief mogelijk te laten zijn.

stein. Met hen wordt nadrukkelijk samenwer-

De coalitie wil ook actief lobbyen op het ver-

king gezocht om dit haalbaar en betaalbaar te

binden van de OV-knooppunten IJsselstein en

houden.

Woerden. Concreet door ervoor te zorgen dat

8. Financiën
Financieel is er voor gemeenten sprake van

TRANSPARANTIE IS HET UITGANGSPUNT

onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Dit maakt

De coalitie vindt het vanzelfsprekend dat een

het lastig een lange termijnkoers te formuleren.

gemeente transparant, kritisch, reflecterend

Komende drie jaar komen er meer middelen

en lerend is. Hier worden we ook door de

vanuit het Rijk. Het huidig beleid van het Kabi-

accountant en toezichthouder (provincie)

net is dat dit na deze periode niet wordt voort-

scherp op gehouden. De coalitie wil een stap

gezet. Dit veroorzaakt op de langere termijn

verder gaan en hier een moderne manier in

grote onvoorspelbaarheid voor gemeenten.

ontwikkelen. Dit doen we graag met experts en

De strategie voor de komende jaren is het in-

geïnteresseerden uit onze gemeente. Denk aan

zetten van incidentele middelen om structureel

een visitatiecommissie gevormd door inwoners,

effect te realiseren. Dit houdt ook een investe-

de inzet van een rekenkamer, een aantal ‘follow

ring in voor de optimalisatie van de organisatie

the money’ onderzoeken of een ‘paarse kroko-

en budget voor de toekomstverkenning van de

dil traject’ ten aanzien van onnodige bureaucra-

organisatie. De coalitie denkt dat dit haalbaar

tie. De coalitie gaat hierover graag in gesprek

is en neemt de tijd om de koers hierop te for-

met de raad en organisatie.

muleren. Hierbij betrekken we de provincie als
toezichthouder.
Naast deze investeringen heeft de gemeente
ook te maken met stijgende prijzen en kosten
(zoals lonen). Dit leidt tot extra kosten.
De coalitie zet erop in de lokale lasten zo min

Aan de slag!

mogelijk te laten stijgen en de voorzieningen

Met dit bestuursakkoord wordt er gezorgd voor

te behouden. De coalitie zoekt om dit alles te

ruimte. Ruimte om prettig te kunnen leven in

betalen liever naar mogelijkheden binnen de

de gemeente Lopik. Ruimte voor huidige inwo-

huidige begroting (optimalisatie).

ners en toekomstige generaties. Met vertrou-

Welke vorm dit moet hebben, daarover gaan

wen steken we de handen uit de mouwen, in

we de komende periode in gesprek.

verbinding met alle betrokkenen.

WETHOUDER JAN VENTE (CHRISTENUNIE | SGP)
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•
•
•
•
•
•

Personeel en organisatie
Dienstverlening
Economie
Werk en inkomen
Energie, duurzaamheid en klimaat
Ruimtelijke ontwikkeling
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Verkeer en (openbaar)vervoer
Projecten
Inburgering
Volkshuisvesting

WETHOUDER GERRIT SPELT (CDA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval
Milieu
Beheer openbare ruimte
Onderhoud openbare ruimte
ICT
Informatiebeleid
Financiën
Vastgoed
Jeugd
Wmo
Onderwijs
Welzijn
Gezondheid

BOERDERIJ POLSBROEK

BURGEMEESTER LAURENS DE GRAAF
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openbare Orde en veiligheid
Integriteit en privacy
Burgerzaken
Participatie en communicatie
Democratische ontwikkeling
Kabinetszaken
Algemene bestuurlijke coördinatie
Recreatie en toerisme
Sport en cultuur (representatieve rol)
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