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Voorzitter, collega-raadsleden, belangstellenden,

Het zal geen verrassing zijn dat de ChristenUnie blij is met het coalitieakkoord zoals 
dat hier voor ligt. Dat geldt zowel voor de inhoud van het akkoord zelf, als voor het 
proces waarin het tot stand is gekomen.
Overigens kan ik me, in tegenstelling tot de vorige sprekers, niet herinneren dat wij 
als ChristenUnie enige concessie hebben gedaan (grapje).

Wat het proces betreft, we kijken terug op een intensieve periode van 
onderhandelingen met CDA, GroenLinks en VVD waarin we gezamenlijke 
doelstellingen hebben geformuleerd voor de komende periode. Daarbij hebben we 
als partijen nadrukkelijk niet alleen maar naar onze eigen programma’s en wensen 
gekeken, maar zijn we ook in gesprek gegaan met betrokkenen uit de samenleving 
en de raad. Dat heeft veel input opgeleverd die meegenomen kon worden in het 
akkoord of meegegeven kan worden voor het nog uit te werken collegeprogramma. 
Dankzij deze waardevolle inbreng hebben we echt een stap kunnen zetten naar 
onze ambitie om te komen tot een samenlevingsagenda.

Ik spreek namens mijn fractie graag een woord van dank uit. Aan de fracties en 
onderhandelaars van CDA, GroenLinks en VVD voor de constructieve en collegiale 
opstelling tijdens de onderhandelingen. Aan de ambtelijke organisatie die ons zo 
uitvoerig en deskundig ondersteund heeft. En dat alles onder de bezielende leiding 
van de formateur Hans Martijn Ostendorp, die niet alleen met de Graafschap naar de
eredivisie promoveerde maar dus ook met dit coalitieakkoord. Maar ook dank aan al 
die betrokken inwoners die op een warme zaterdag bereid waren om urenlang in 
gesprek te gaan en hun inbreng te geven en ook nog op een avond terug te komen 
om over het resultaat te praten. En zeker ook de collega raads- en commisieleden 
van andere partijen die hun input hebben gegeven, bedankt! 

Maar nu de inhoud. Voorzitter, we zijn als ChristenUnie blij dat er zoveel 
onderwerpen in het akkoord zijn opgenomen die ons ook echt aan het hart gaan. We
zijn natuurlijk blij met het hele akkoord, omdat de ambities voor een groener, 
duurzamer en socialer Houten er zo overduidelijk in terugkomen, maar ik wil toch 
graag een paar onderwerpen specifek noemen:

De grote aandacht voor de energietransitie en de focus op meer windenergie

Vergroening: meer ruimte voor fora en fauna, maar ook groene speelplekken

Duurzaam en sociaal ondernemen maar ook aandacht voor de vrijheid voor 
winkeliers om hun openingstijden zelf te bepalen

Aandacht voor de bibliotheek

Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen met veel aandacht voor 
preventie, maatschappelijke ontmoetingsplekken, ondersteuning van mantelzorgers 



en vrijwilligers, vroegsignalering van armoede en voorkomen van echtscheidingen. 
Wat dat laatste punt betreft is het goed om even iets meer te zeggen omdat we de 
indruk hebben dat hier en daar het beeld is ontstaan dat we een soort moralistische 
bemoeizorg willen introduceren. Verre van dat! Het voorkomen van scheidingen 
staat niet voor niets onder de noemer van Jeugdhulp. Het gaat ons om de belangen 
van kwetsbare kinderen. Als je iets kunt doen om ouders in een vroeg stadium te 
helpen met voorlichting of andere ondersteuning zodat ze in staat zijn om hun gezin 
een goede en veilige plek te laten zijn voor hun kinderen, dan is dat winst. Voor de 
kinderen, voor de ouders en voor de samenleving.

Tenslotte zijn we ook blij met de aandacht voor een betrouwbare overheid die zich 
onder andere laat zien in een betrokken bestuur dat zichtbaar aanwezig is, ook in de
wijk en samen met onze inwoners meer werk maakt van inwonersparticipatie.

En niet alleen dat, het proces zoals we dat nu ingezet hebben, is de eerste stap op 
weg naar een zogenoemde samenlevingsagenda. Een agenda waarin we met de 
Houtense samenleving beleid gaan ontwikkelen en uitvoeren en daarbij afspreken 
wie wat gaat doen. De weg daar naartoe staat nog niet vast, dat moeten we ook niet
willen, want dat proces moeten we nu juist ook samen gaan doen: college, 
gemeenteraad en samenleving. Wij zien ook vol vertrouwen uit naar die 
samenwerking.

Voorzitter, dit coalitieakkoord is geen eindstation. Het is het begin en de basis om te
komen tot een collegeprogramma waarin de vertaling naar het hoe en wanneer een 
plek zal krijgen. 

Straks worden 4 wethouders geïnstalleerd en krijgen zij, zoals het raadsbesluit het 
formuleert, de opdracht mee om de doelstellingen uit dit akkoord uit te werken in 
een collegeprogramma. 
Namens mijn fractie wens ik het nieuwe college daarbij en voor de komende periode
van harte Gods zegen toe.

Dank u wel.


