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Na twee jaar van hard werk en orde op zaken stellen is Montfoort inmiddels 
halverwege de raadsperiode 2018-2022. Wat heeft de gemeente gerealiseerd? Wat 
kon beter en welke projecten staan er nog op stapel? Tijd voor coalitiepartijen 
VVD, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen Montfoort Linschoten om de 
balans op te maken. 

Montfoort begon aan deze raadsperiode onder een moeilijk gesternte: de ambtelijke 
samenwerking met IJsselstein moest worden ontvlochten en een nieuwe eigen organisatie 
moest worden opgebouwd. Ook was slecht zicht op de staat van de financiële huishouding. 
Deze onprettige erfenis uit het verleden is de afgelopen twee jaar - ondanks een tussentijdse 
‘wethouderswissel’ - voortvarend aangepakt door college en raad, natuurlijk telkens met 
steun van de coalitiefracties en vaak ook van andere fracties. In het eerste jaar werd de 
ontvlechting tot een goed einde gebracht, waarna de eigen organisatie gestalte kreeg. Een 
overzicht van de aanpak van de Montfoortse organisatie en financiën staat op pagina 3 en 4. 

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door, zo luidt vaak het credo bij ondernemers. De 
coalitie heeft dat principe met haar Hoofdlijnenakkoord in mei 2018 omarmd en een aantal 
belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Het restafval wordt inmiddels elke twee weken 
opgehaald in plaats van eens per maand. Winkels in Montfoort mogen voortaan ook op 
zondag open. Bij het rijk werd subsidie aangevraagd en toegekend voor de terugkeer van de 
bibliotheek. In 2020 moet die zijn beslag krijgen. In het sociaal domein is de stap gemaakt 
om de mens centraal te stellen en niet de regelingen (de omgekeerde toets). Op veel 
terreinen kwam er nieuw beleid. Een overzicht van de beleidsinhoudelijke veranderingen en 
vernieuwingen van de afgelopen twee jaar staat op pagina 5 en 6. 

Tegenvallers waren er ook: de sluiting van de locaties Bloesem- en Vlinderhof door 
zorginstelling de Rijnhoven viel niet te voorzien maar wel te betreuren. Raad en college 
hebben direct actie ondernomen door met spoed te zoeken naar een structurele oplossing 
voor onze ouderen. We verwachten hier op korte termijn resultaat.  

Montfoort blijkt financieel helaas weinig vet op de botten te hebben. Gemeenten hebben te 
maken met dalende baten vanuit het Rijk voor de algemene uitkering en het sociale domein 
en Montfoort is geen uitzondering. Dat beperkt natuurlijk de ruimte voor nieuwe projecten. 
Toch verwachten we op basis van het ‘goede spel' in de eerste helft en ook in de tweede 
helft de nodige stappen te kunnen zetten om Montfoort verder op de kaart zetten, 
waaronder de realisatie van nieuwbouw voor scholen, zorg en woningen. Op pagina 7 en 8 
staat wat er de komende periode nog in het verschiet ligt. 
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Succesvolle afronding ontvlechting

Reorganisatie omgevingsdienst in gang 
gezet

Samenwerking in de regio verbeterd

Financieel transparant en in control

Organisatie en 
financiën op orde
Het huis van Montfoort staat weer

Nieuwe ambtelĳke organisatie 
opgebouwd 
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Bij de start van deze raadsperiode stond 
Montfoort er slecht voor. Na de mislukte 
ambtelijke fusie met IJsselstein was er 
geen eigen ambtelijke organisatie meer. 
De samenwerking moest worden 
ontvlochten en een nieuwe eigen 
organisatie moest worden opgebouwd. 
Ook was er slecht zicht op de staat van 
de financiële huishouding. Zodoende was 
de gemeente noodgedwongen sterk 
intern gericht in de eerste periode.  

Allereerst werd met IJsselstein onderhandeld 
over de organisatorische en financiële 
consequenties van de ontvlechting. 
Montfoort kwam daar goed uit en bouwt 
sindsdien aan een eigen deskundige en 
servicegerichte ambtelijke organisatie. 
Sinds 1 januari 2019 werken er weer eigen 
ambtenaren in het Huis van Montfoort! 

Ook onze financiën werden voortvarend 
aangepakt. Er is eindelijk weer goed meerjarig 
inzicht in de ontwikkeling van onze financiële 
reserves en voorzieningen en de sterk 
achterhaalde financiële verordening werd snel 
geactualiseerd. Met meer kostendekkende 
tarieven voor de afvalstoffenheffing en 
introductie van leges voor enkele diensten 
waar de gemeente vroeger geen 
(kostendekkende) bijdrage voor vroeg, werden 
eerdere fouten gerepareerd. Met het integraal 
duurzaam financieel kader is de gemeente 
inmiddels ‘in control’: Montfoort heeft een 

helder maar 
helaas (te) krap 
financieel 
perspectief 
richting de 
komende jaren. 

Ook de raad 
heroverde de 
controle. Waar 
het voorheen 
altijd een 
raadsel was 
welke 
onderwerpen er 
wanneer op de 
raadsagenda 
verschenen 
beschikt de 
raad nu over 
een Lange Termijn Agenda. Met dit instrument 
kan de raad beter kaders stellen en het 
college beter scherp houden. Tevens 
verbeterde de raad de manier waarop 
gestuurd wordt op samenwerkingen met 
andere gemeenten (gemeenschappelijke 
regelingen). 

Eén van die gemeenschappelijk regelingen is 
onze regionale omgevingsdienst ODRU. 
Deze functioneerde al vele jaren onvoldoende. 
Voornamelijk voor de bouwtaken waren de 
kosten hoog en was de kwaliteit laag. Onder 
aanvoering van het Montfoortse college is bij  

de ODRU orde op zaken gesteld. Ook 
worden onze bouwdossiers eindelijk 
gedigitaliseerd. 

Waar nodig moet een kleine gemeente 
natuurlijk samenwerken. Na de ontvlechting 
was Montfoort op zoek naar een kwalitatief 
betere ICT-dienstverlener. De gemeente 
Gouda kwam als beste uit de bus en 
momenteel wordt de migratie van onze 
applicaties naar Gouda in gang gezet.   

Samenwerking is ook in de regio Utrecht op 
een hoger plan gebracht. Voorheen was het 
bestuur van onze gemeente slecht 
aangehaakt bij overleggen in regio en 
provincie en liep zodoende achter de feiten 
aan. De afgelopen twee jaar hebben college 
en raad zich nadrukkelijk in de regio laten 
zien. Montfoort staat daardoor weer op de 
kaart bij mede-overheden. De eerste concrete 
resultaten zijn de Regionale 
Omgevingsagenda Lopikerwaard en de 
invloed die Montfoort heeft gehad bij het 
Ruimtelijk Economisch Programma en de 
Regionale EnergieStrategie. Ook bouwen 
buiten de rode contouren staat op de agenda 
bij de bespreking met de provincie.  

Montfoort is ook voortvarend van start gegaan 
met de voorbereid van  organisatie en beleid 
op de invoering van de Omgevingswet.

Het college introduceerde in 
2019 de begroting in één 

overzicht
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Restafval wordt vaker opgehaald

Mensen centraal in het sociaal domein

Winkels mogen op zondag open

Rĳkssubsidie voor terugkeer bibliotheek

Beleid en resultaten
Nieuw beleid, nieuw elan

Nieuwe voetbalvelden aangelegd
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Beleidsinhoudelijk brachten de afgelopen 
twee jaar een aantal tastbare resultaten 
en beleidsmatige verbeteringen.  

Snel na de start van de raadsperiode werd 
een aantal belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd. Het restafval wordt inmiddels 
elke twee weken opgehaald in plaats van eens 
per maand. Winkels in Montfoort mogen 
voortaan ook op zondag open. Bij het rijk 
werd subsidie aangevraagd en toegekend 
voor de terugkeer van de bibliotheek. In 
2020 moet die zijn beslag krijgen. 

Het college pakte ook reeds lopende zaken 
op, zoals de sloop (en straks nieuwbouw) van 
de Montfoortse brandweerkazerne, de 
aanleg van de fietsstraat op de Doeldijk, de 
renovatie van de stadsmuur. De nieuwe 
(omgekeerde) verordening stelt mensen 
centraal in het sociaal domein. Ook is 
bewerkstelligd dat Ferm Werk de Montfoortse 
benadering van inwoners met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt heeft omarmd. De 
raad stemde in met de structurele subsidiëring 
van het DoeMeeHuis en met een beperkte 
bijdrage aan de aanleg van een fietspad van 
Reijerscop naar de Mastwijkerdijk. 

Evenwel waren ook op beleidsvlak de nodige 
reparaties nodig van zaken die door vorige 
colleges helaas niet of onvoldoende adequaat 
zijn aangepakt. Wanneer een gemeente geen 
beleid heeft zijn er ook geen regels voor 
handhaving. Het gevolg is willekeur in de 

behandeling van (initiatieven van) inwoners. 
Soms gaat het om kleine dingen zoals regels 
rond particuliere speeltoestellen in de 
openbare ruimte of kleine afwijkingen van een 
bestemmingsplan, soms om grote zaken 
zoals het saneren van asbestdaken in verband 
met de volksgezondheid. We hadden daar 
allemaal geen actueel beleid voor, maar dat 
hebben we nu wel. 

 De gemeente actualiseerde ook de sterk 
verouderde archiefverordening, het integraal 
veiligheidsplan en herijkte de regels voor 
(duurzame) inkoop en aanbesteding. De APV 
werd geactualiseerd en de raad stemde in met 
de uitbreiding van de urnenmuur op 
begraafplaats de Stuivenberg en met het 
opstellen van een noodzakelijke historische 
waardenkaart. 

Conform belofte maakt Stichting Libel 
inmiddels tijdelijk gebruik van de Vaart in 
Linschoten. In Montfoort werden drie nieuwe 
voetbalvelden van kunstgras gerealiseerd, 
En nadat zij moesten wijken voor de aanleg 
van een bedrijventerrein, hebben de 
WestStichtse Ruiters sinds kort een nieuw 
onderkomen. 

Regulier onderhoud is natuurlijk ook 
opgepakt, zoals het opknappen van de weg 
IJsselveld en nieuwe plannen voor het 
onderhoud van de gemeentelijke riolering, 
die de komende tijd worden uitgevoerd. 

Ondertussen hield de raad het college scherp. 
Op initiatief van de coalitiefracties wordt het 
(nieuwe) beleid rond toerisme en recreatie 
aangescherpt, evalueren we het 
ondernemersfonds en is het jongerenlintje 
ingevoerd. 

Een motie van de coalitiepartijen over de 
aanleg van glasvezel werd door de raad 
aangenomen en leidde er mede toe dat E-
Fiber de knoop doorhakte en overging tot 
aanleg in de kernen Montfoort en Linschoten 
en in het buitengebied. 

Last but not least: woningbouw. Op 
landelijke schaal is er sprake van een 
woningbouwcrisis en ook in onze gemeente is 
de woningnood hoog. Alle fracties willen 
bouwen, maar om dat te kunnen doen 
moesten we eerst voorbereidende stappen 
zetten. Het college stelde daarom na een 
uitgebreid participatieproces een woonvisie 
op, met een woningbouwprogrammering voor 
de komende tien jaar. De raad verhoogde de 
bouwambitie van de gemeente daarbij 
aanzienlijk.  

De raad stemde ook reeds in met 
woningbouw aan de Johan de Ridderlaan en 
de Bovenkerkweg (Montfoort) en de Jacob 
Barneveldstraat (Linschoten). Verdere 
concrete plannen zullen volgen.
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Locaties aanwĳzen voor woningbouw 
en structurele oplossing (ouderen) zorg

Duurzaamheidsvisie

Eerste uitvoering aanpak toegankelĳke 
en bruisende binnenstad

Komende periode
Uitvoering van Hoofdlĳnenakkoord in 
‘de tweede helft’

Sport- en vitaliteitsakkoord

Bouw scholencomplex
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Ondanks alle inspanningen bevindt de 
gemeente zich in financieel zwaar weer. 
Montfoort is een kleine gemeente. De 
gemeente ontvangt steeds minder 
middelen van het rijk en het aantal taken 
stijgt. Dat beperkt natuurlijk de ruimte 
voor nieuwe projecten. Toch verwachten 
we in de tweede helft van de 
raadsperiode de nodige stappen die 
Montfoort verder op de kaart zetten. 

Als gezegd is er op veel vlakken inmiddels 
beleid ontwikkeld, maar de achterstanden zijn 
nog niet volledig weggewerkt. In het verschiet 
ligt nog armoedebeleid, terrassenbeleid, 
een sport- en vitaliteitsakkoord en een 
actieprogramma rond LHBTI-emancipatie. 
De raad vroeg verder om beleid rond 
vastgoed en andere activa van de gemeente, 
beleid rond de zelfwerkzaamheid bij 
(sport)voorzieningen en subsidiebeleid. 
Ook dat zit nog in het vat. 

In de planning staan een nieuwe 
bomenverordening (groenstructuurvisie), 
beheerplannen voor onder meer bruggen en 
andere ‘kunstwerken’ als kademuren, trappen 
en steigers. Ook de renovatie van 
IJsselbrug en brugwachtershuisje door 
Rijkswaterstaat staan nog op de agenda. Met 
een duurzaamheidsvisie zal de gemeente 
onder meer  aandacht geven aan duurzame 
openbare verlichting, verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed, laadpalen en 

stimuleren van isolatie en verduurzaming van 
woningen. 

Natuurlijk dienen zich in een raadsperiode ook 
nieuwe onderwerpen - en soms problemen - 
aan. Zo kan door licht- en geluidsnormen de 
nieuwbouw van een woon-zorg locatie voor 
Stichting Obliek helaas niet doorgaan op de 
plek van de oude Hoflandschool. Een school 
mag wel op die plek worden gebouwd en 
daarom wordt de nieuwbouw van het ‘van 
Dam scholencomplex’ er nu voorzien. 

Op de sluiting van de locaties Bloesem- en 
Vlinderhof door zorginstelling de Rijnhoven 
had de gemeente ook geen invloed of 
zeggenschap. Voor zowel Obliek als voor 
intramurale ouderenzorg moet het college 
op zoek naar een locatie. Ook moet een 
organisatie worden gevonden die de 
verantwoordelijkheid voor intramurale 
ouderenzorg op zich wil nemen.  

Die ‘zoekopdracht’ kan niet los worden gezien 
van de aanzienlijke opgave voor 
woningbouwprogrammering. De gemeente 
wil 430 woningen bouwen maar heeft amper 
eigen grond. Het college zal met 
grondeigenaren en de provincie dus 
daadkracht moeten tonen. De raad gaf de 
opdracht mee om in dit kader ook uitplaatsing 
van de Montfoortse sportvelden te 
onderzoeken.  

Voor de scouting is eerder al een locatie 
gevonden en er wordt overlegd over de 
haalbaarheid van een nieuw onderkomen.  

Met buurbook worden inwoners momenteel 
voor het eerst volwaardig betrokken bij de 
herinrichting van de binnenstad. Het 
college begint bij de basis van alle 
maatregelen die moeten leiden tot een beter 
en veiliger toegankelijke en bruisende 
binnenstad: de verkeerscirculatie. De 
komende tijd moet dat leiden tot 
verkeerskundige maatregelen en nieuwe 
parkeergelegenheid aan de randen van de 
binnenstad. 

Ten slotte de raad zelf. De raad hield 
afgelopen jaar ook de eigen interne regels en 
werkwijze tegen het licht. De aanpassingen 
worden waarschijnlijk spoedig doorgevoerd 
en moeten bijdragen aan een transparanter 
en optimaler politiek proces. 

Met een nieuw Raadsinformatiesysteem 
kunnen we als raad inwoners beter en op een 
laagdrempeliger manier betrekken bij de 
besluitvorming en kunnen inwoners 
eenvoudiger kennis nemen van de activiteiten 
van de lokale politiek. Het nieuwe systeem 
moet in 2020 gereed zijn. Ook het college 
werkt aan betere communicatie en 
voorlichting over projecten en activiteiten van 
de gemeente.
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