Geachte voorzitter, leden van de raad, inwoners van Houten,
Hier staat een blije en verwachtingsvolle fractievoorzitter.
Blij, omdat GroenLinks in Houten en veel andere gemeenten kan gaan besturen en blij en
verwachtingsvol omdat er in het coalitieakkoord veel nieuwe voornemens worden benoemd die
GroenLinks belangrijk vindt.
Zo zijn er meer redenen om tevreden te zijn.
GroenLinks wilde graag gaan besturen, maar we wilden ook vernieuwing. Daarom heeft GroenLinks zich
sterk gemaakt voor een nieuwe aanpak. Het coalitieakkoord is op een moderne manier tot stand
gekomen. We waarderen het dat de andere coalitiepartners zeer constructief hebben meegewerkt aan
deze nieuwe opzet.
Voorzitter, GroenLinks realiseert zich dat met deze nieuwe werkwijze veel gevraagd is van de ambtelijke
organisatie. We spreken graag ons dank uit voor de flexibiliteit en denkkracht van iedereen die aan de
tot standkoming van het coalitieakkoord heeft bijgedragen.
Ook de huidige oppositiepartijen verdienen waardering. Zij werden immers verrast met een ongewone
aanpak. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Wouter van de Berg van de SGP, die hoewel teleurgesteld dat de SGP niet voor vervolggesprekken was uitgenodigd – toch zijn inbreng gaf en bijna de titel van
het coalitieakkoord had bedacht.
Marcel van Gooswilligen stelde zich na een groot verlies voor D66 uiterst sportief op. Door mee te denken en pro-actief contact met ons op te nemen als voor D66 iets niet helemaal duidelijk was.
We danken ook de PvdA raadsleden die ondanks teleurstelling vanwege het verlies van een uitstekend
wethouder en woede over het onvoldoende betrekken van de PvdA fractie tijdens de formatiebesprekingen toch meedachten over maatschappelijke vernieuwing. Tenslotte spreken we graag onze waardering
uit voor de heer Frank van der Meij die namens ITH het gezicht was tijdens de georganiseerde bijeenkomsten.
Inhoudelijk zijn we tevreden met het voorliggende coalitie-akkoord. Hiervoor hebben wij vier redenen:
1. Het coalitieakkoord straalt urgentie uit. Het besef is groot dat de manier waarop wij omgaan
met onze planeet en de klimaatverandering moet veranderen. Dit coalitieakkoord maakt
duurzame keuzes: een klimaatplan, een tweede windpark dat genoeg stroom kan gaan leveren
voor alle Houtense huishoudens, verduurzaming van huizen, bevordering van biodiversiteit met
beter bermbeheer en extra aandacht voor weidevogelbescherming. Ondersteuning van
ondernemers om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.
2. We zijn blij met de andere oriëntatie op regels voor mensen die uitkeringen krijgen en hulp
nodig hebben. We gaan voortaan meer uit van talenten en een ondersteunende aanpak voor
werkzoekenden, we helpen asielzoekers sneller een bestaan op te bouwen en wie een
armoedeval doormaakt gaan we eerder ondersteunen. Jeugdhulp willen we verbeteren en
doorzetten voor jongvolwassenen. Zo maken we een inclusieve samenleving, waarin iedereen
gezien wordt en mee kan doen.
3. Tenslotte zijn we blij met de aandacht voor participatie. Eerlijk is eerlijk. Er wordt heel veel werk
verzet door maatschappelijke organisaties, zonder dat politici zich ermee bemoeien. Maar deze
maatschappelijke organisaties hebben soms wel hulp nodig en er zit soms een kloof tussen wat

zij doen en wat de politiek biedt. De inwoners van de gemeente Houten gaan de komende jaren
eerder, vaker en op andere wijze te maken krijgen met de politiek. De politiek komt vaker
ondersteuning en hulp vragen en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om initiatieven beter te
kunnen faciliteren. Zo wordt wat we doen in Houten de komende jaren meer dan in het verleden
in cocreatie tot stand gebracht.
Voorzitter, GroenLinks is sterk gegroeid. Het is ons nog niet gelukt om de absolute meerderheid te
behalen. Als dat wel gelukt was, had het coalitieakkoord er nog iets anders uitgezien.
• Dan hadden we een miljoen euro gestopt in een energiefonds, in plaats van aan een éénmalige
teruggave aan burgers.
• Dan hadden we nu al meer geld vrijgemaakt voor cultuur. Veel culturele organisaties en de
bibliotheek hebben behoorlijk moeten inleveren. Voor de bibliotheek is dat gedeeltelijk
goedgemaakt. Maar voor een gemeente gesitueerd op de Limes, in het hart van een Hollandse
waterlinie met archeologische bodemschatten mag cultuureducatie en -beleving rijker worden
bedeeld dan de coalitie tot nu toe laat zien.
• Dan hadden we ook ruimere tegemoetkomingen gegeven aan sociale minima. Het is nu zo dat voor
verschillende regelingen verschillende inkomstencategorieën in aanmerking komen. Soms voor
100%, soms voor 110% en soms voor 120% van het bijstandsniveau. Wat GroenLinks betreft zijn al
die regelingen toegankelijk tot 130% van het bijstandsniveau, omdat alleen zo minima die net boven
de bijstandsnorm leven echt worden geholpen.
• Houten gaat flink bouwen. Wat GroenLinks betreft was nu al opgenomen dat voor elke 1000
woningen er 300 sociale huur en koopwoningen worden gerealiseerd. We hechten er veel waarde
aan dat in het collegeprogramma en de woonvisie komt te staan dat voor minimaal 30% sociale
woningbouw wordt gerealiseerd.
Voorzitter ik rond af
Hier staat een fractievoorzitter in blijde verwachting. Zwanger zo u wilt. GroenLinks rekent erop dat er
mooie dingen gaan gebeuren in Houten. Wij streven naar een groen en sociaal Houten. Een coalitieakkoord is prachtig, een gedragen samenlevingsagenda is nog beter. De tijd dringt. Onze levensstijl heeft
ertoe geleid dat we nu met elkaar een duurzame verandering moeten bewerkstelligen. De intentie is bij
iedereen voelbaar. Over vier jaar willen wij omkijken en kunnen zeggen. We hebben het klimaat in
Houten samen verder verbeterd: schoner, energieneutraler, socialer en met respect voor toekomstige
generaties en onze planeet. Dat is onze agenda voor de Houtense samenleving.

