
CHRISTENUNIE  

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij. Het christelijk is onze visie en het sociale onze missie. Als 

christelijke partij voelen wij ons verbonden met de christelijke, lees bijbelse, waarden en normen. Als 

sociale partij willen wij ons inzetten voor alle burgers in alle geledingen van de bevolking. Concreet 

betekent dit dat de ChristenUnie er wil zijn voor alle inwoners van Tynaarlo. Dus geen politieke partij die 

vooral de belangen van de „eigen‟ achterban wil realiseren. Wij willen graag voor alle inwoners werken aan 

een gemeente waarin het goed leven, wonen en werken is en blijft. Dus….ChristenUnie, Stabiel en 

Betrokken. 

Het is onmogelijk om in het kort bestek van deze bijdrage diepgaand op de essenties in te gaan. Wij 

verwijzen u daarom graag naar onze website www.tynaarlo.christenunie.nl waar u zich volledig kunt 

informeren over wat de ChristenUnie beweegt. U vindt daar onder andere ons gemeenteprogramma voor 

2010-2014. Hierna wil ik, reageren op de door u gestelde vragen. 

 

Ad 1. Politieke opsteker 

Hier denk ik aan de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze was weliswaar al 

aan de orde bij de vorige verkiezingen, maar kreeg pas enige vorm in de deze raadsperiode. De 

ChristenUnie heeft aan deze ontwikkeling van harte meegewerkt en zal dat blijven doen. Heel belangrijk 

voor ons is dat er korte lijnen zijn. Door de decentralisatie komt de verantwoordelijkheid voor zorgtaken 

steeds meer bij de gemeentes te liggen. Een goede ontwikkeling, vindt de ChristenUnie. Het is wel een 

voorwaarde dat de financiële middelen daarvoor vanuit Den Haag blijven komen en dat deze door de 

gemeente uitsluitend voor WMO-doelen gebruikt zullen worden.  

 

Ad 2. Politieke tegenvaller 

In de gemeenteraad is in maart 2007 gediscussieerd over het homohuwelijk en het regeerakkoord. Dat 

gebeurde naar aanleiding van een brief aan het college van Groen Links. In het regeerakkoord was er en is 

er ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren om een (homo)huwelijksvoltrekking in goed overleg over 

te dragen aan een collega ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarde is dat in elke gemeente de 

voltrekkring van een dergelijk huwelijk mogelijk is. In Tynaarlo was dit geen probleem. Naar het oordeel van 

de ChristenUnie is hier een niet-bestaand probleem gebruikt om op goedkope wijze een politiek punt te 

scoren. We waren teleurgesteld dat het College zich hiervoor heeft laten lenen. De ChristenUnie diende 

mede namens het CDA een motie in die tot onze spijt verworpen werd. Voor alle duidelijkheid: het ging ons 

primair om de ruimte te behouden die er wettelijk is voor deze bijzondere ambtenaren die problemen 

hebben met de nieuwe regels.  

 

Ad 3. Financiën 

Ja, aan bezuinigingen zullen wij niet ontkomen. “Christelijke politiek staat voor eerlijke keuzes maken” 

Financieel dreigt zwaar weer voor gemeenten. De rijksbezuinigingen zullen erin hakken en ook op 

gemeentelijk niveau nopen tot stevig aantrekken van de broekriem. Voor een sluitende begroting zullen 

pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, maar voorop dient te staan dat lasten eerlijk verdeeld worden. De 

sterkste schouders dus de zwaarste lasten en het ontzien van bevolkingsgroepen die het toch al zwaar 

hebben. In Tynaarlo staan veel ontwikkelingen op de rails. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 

M(ulti)F(unctionele)A(ccommodaties) en de zwembaden. De ChristenUnie ziet financiële ruimte in 

verbetering van efficiency in de hele gemeentelijke organisatie en ook in het stellen van prioriteiten in de 

voorgenomen investeringen, waarbij dan wellicht gefaseerd zal moeten worden.  

Ad 4. Woningbouw 

Wij bevorderen “levensloopbestendig” wonen, zodat mensen in hetzelfde huis kunnen blijven wonen als ze 

dat willen, ook wanneer hun omstandigheden veranderen. Wij willen bouwen voor de vraag. Het 

huisvestingsbeleid van de gemeente moet daarom gericht zijn op verschillende doelgroepen. We zullen de 

gemeente houden aan haar belofte om ten minste 1/3 van de nieuwbouw voor sociale woningbouw te 

bestemmen. Verder speelt de behoefte aan huisvesting voor jongeren die zelfstandig gaan wonen. Het 

aantal inwoners groeit dan niet, wel het aantal benodigde woningen. Ook aan appartementen voor senioren 
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blijkt behoefte te zijn. De ChristenUnie pleit voor een nieuw woningbehoefte-onderzoek. Dan weten we 

waar we over praten.  

 

5. Openbare Veiligheid 

Het veiligheidsgevoel bij de inwoners van Tynaarlo is groot. Dit is een belangrijk feit. Houden zo. Toch is 

dat geen vanzelfsprekendheid. Het kan zo maar veranderen bijv. als het in een weekend of op 

oudejaarsavond uit de hand. De overheid is eerst verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, 

maar ook burgers hebben hierin een rol, zowel individueel als collectief. Burgers zijn de oren en ogen van 

de politie. De ChristenUnie pleit voor zichtbaar blauw op straat en voor een duidelijke handhaving van 

normen en waarden. De veiligheid (het veiligheidsgevoel) kan versterkt worden door de inzet van Boa‟s 

(Buitengewone opsporingsambtenaren). Deze zijn de aanspreekpunten voor de burgers en zo een 

verlengstuk van de politie. Tegelijkertijd ontlasten zij de politie. Wij willen de agent in de klas stimuleren, dat 

wil zeggen als voorlichter voor onze jeugd.  

 

6. Jeugdbeleid 

Aan het thema Jeugd, gezin en onderwijs is in ons gemeenteprogramma een aparte paragraaf gewijd. De 

jeugd moet de ruimte hebben in gezinsvriendelijke, veilige wijken om te spelen, te sporten en elkaar te 

ontmoeten. De ChristenUnie is heel blij met de komst van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar waar 

nodig en gevraagd kunnen van daaruit ouders en kinderen ondersteund worden bij het opvoeden en 

opgroeien. Wij willen ook dat de Jeugdzorg binnen de WMO gebracht wordt omdat de lijnen in de 

hulpverlening kort moeten zijn. Wij willen graag honoreren dat slechts een deel van de jeugd extra zorg 

nodig heeft. Met de meesten gaat het gewoon goed en voor hen is er een rijk aanbod van opleiding, cultuur 

en sport.  

7. Dienstverlening 

Het verbeteren van de dienstverlening is een continuproces. Het mag gezegd worden dat het 

gemeentebestuur daar zeer alert op is. Bij vergelijkende onderzoeken komen we er meestal goed uit. 

De ChristenUnie is hier tevreden maar niet voldaan. Het kan altijd beter en we zullen het positief-kritisch 

blijven volgen. 

 

8. Veranderingen 

Belangstellenden verwijs ik graag naar ons gemeenteprogramma dat te vinden is op onze website 
www.tynaarlo.christenunie.nl . Daar staan nog wel een aantal belangrijke punten. Toch nog twee zaken 
waar wij graag een verandering zouden zien gebeuren:  

 het dualisme in het besturen werd veel genoemd en geroemd. Ik gebruik bewust de verleden tijd en wil 

daarmee aangeven dat de bekende oude structuren nog recht overeind staan; 

 De ChristenUnie wil graag dat er slechts één wethouder is  die zich met hele welzijnsterrein bezighoudt.  

9. Speerpunten 

We hanteren drie speerpunten die onze doelstellingen inhouden: 

1. Een hechte samenleving 

2. Een duurzame leefomgeving 

3. Een dienstbare overheid 

 

De ChristenUnie is er voor u! Ook in moeilijke tijden zullen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de 

mouwen steken en ons inzetten voor onze gemeente.  

 

Maak het verschil op 3 maart: Stem ChristenUnie lijst 8 

 

Jaap Hoogenboom 

Lijsttrekker ChristenUnie Tynaarlo 
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