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Het CDA is een open christendemocratische volkspartij, die geworteld is in alle lagen van de 

samenleving. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun 

stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun 

sportvereniging, levert prachtige projecten en initiatieven op. Wij werken als CDA vanuit een 

christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke 

groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. 

 

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft 

alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner 

gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We 

willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen. 

 

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie 

geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van 

de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. 

 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot 

zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze 

eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten.  

 

De afgelopen vier jaar heeft het CDA bijgedragen aan de opbouw van de nieuwe gemeente 

‘De Fryske Marren’. Dat betekende het beleid van de drie voormalige gemeenten 

harmoniseren en het ontwikkelen van nieuw beleid. De start van de gemeente was moeilijk, 

pijnlijke bezuinigingen zijn wij niet uit de weg gegaan.  

Het CDA heeft ervoor gezorgd dat om werk te creëren in de fysieke omgeving is 

geïnvesteerd. Om de sociale samenhang te versterken zijn de dorpencoördinatoren en het 

budget voor inwonersinitiatieven behouden. Het CDA wil deze sociale samenhang, samen 

met de dorpen en stad, nog verder verbeteren. Dit vanuit de gedachte ‘Vertrouwd en 

Dichtbij'.  

Het CDA vindt dat burgers meer invloed moeten krijgen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. 

Hun mening is belangrijk. Zij zouden dan ook altijd de mogelijkheid van ‘right to challenge’ 

moeten krijgen. Met ‘right to challenge’ wordt bedoeld dat inwoners van De Fryske Marren 

het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te 

nemen (zie hoofdstuk 2.3.1).  

Dit verkiezingsprogramma is tot stand 

gekomen in samenspraak met inwoners 

van onze gemeente, fractieleden, 

wethouders en leden van de partij. Tijdens 

een aantal interactieve bijeenkomsten 

hebben zij hun input kunnen leveren. Dank 

voor alle bijdragen.  

 

Het CDA-bestuur van  

gemeente De Fryske Marren  

  

Voorwoord 



CDA gemeente De Fryske Marren / Vertrouwd en Dichtbij 
 

4 

 
 

 
 

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen 

samenleven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, 

markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners 

die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt 

om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen 

ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. 

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van 

gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die 

ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist de waarden en tradities de 

identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities 

beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.  

In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via 

familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en 

werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie 

dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom! 

 

In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen 

thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en 

verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als 

samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van 

anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 

overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld, 

en waar mogelijk onderling vormgegeven is. 

 

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een 

eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis 

die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft. In de eerlijke 

economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange 

termijn. Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het 

welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in 

de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.  

 

Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen, 

vanuit een soort almachtige probleemoplossende rol, maar de overheid helpt initiatieven 

vanuit de samenleving ruimte geven en mogelijk maken. 

 

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan 

doen, nu en ook de komende generaties.  

 

In de komende hoofdstukken zullen bovenstaande thema’s; ‘Waarden en traditie’, ‘Sterke 

samenleving’, ‘Familie en gezin’, ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Eerlijke economie’ in de context van 

de Fryske Marren verder worden toegelicht.  

  

Inleiding 
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Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen 

leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op 

straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het 

eigen belang vooropstellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal 

en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Waarden en traditie helpen ons om 

ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden 

die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil activiteiten uit de samenleving ondersteunen, die zijn gericht op 

binding en ontmoeting tussen mensen onderling. 

 

 
De Fryske Marren kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, 

culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor mensen gedeelde 

herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en 

uitdrukkingswijzen van identiteit.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente ondersteunen die 

zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse en Fryske cultuur, waarden en 

tradities.  

 Het CDA vindt dat het gebruik van de Fryske taal verder dient te worden gestimuleerd 

en wil daarin zelfs het voortouw te nemen. De gemeente heeft een zorgplicht om de 

Fryske taal in stand te houden en het gebruik daartoe te bevorderen  

 Het CDA wil een prijs in het leven roepen voor het mooiste Fryske promotiefilmpje 

voor De Fryske Marren. 

 

1.1.1 Kunst- en cultuurbeleid 

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving, het is namelijk ons verleden en ons heden. 

De gemeente De Fryske Marren is een gemeente met een rijke cultuur en een actief 

cultureel leven. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en 

een gevoel van verbondenheid in onze kernen. Daarom vinden wij het van belang dat 

laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van kunst en cultuur in de breedste zin 

van het woord beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik 

maken van andere culturele voorzieningen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden 

kennisgemaakt met de lokale cultuur, geschiedenis en de Fryske taal en worden 

vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee. Kortom ‘cultuur kun je zien en 

meebeleven’. 

 Het CDA wil naast de bestaande regeling, samen met het culturele veld een 

zogenaamd ‘Cultuurfonds’ opzetten met als doel de cultuureducatie van de jongeren 

1. Waarden en traditie 

1.1 Lokale eigenheid 
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te bevorderen.  

 Het CDA vindt het noodzakelijk een behoeftenonderzoek te doen onder de 

instellingen/verenigingen en individuele beoefenaars van specifieke disciplines 

waarvoor geen verenigingsverbanden bestaan in de kunst- en cultuursector in de 

gemeente De Fryske Marren, teneinde de bestaande regelingen en 

ondersteuningsvormen te toetsen aan de feitelijke behoeften en wensen en de 

ondersteuning van de gemeente daar op aan te passen. Het bedoelde onderzoek 

dient in nauwe samenwerking van de gemeente met het Cultuurplein De Fryske 

Marren tot stand te komen.  

 Het CDA wil naast een dorpencarrousel ook een cultuur/sport carrousel. Organisaties 

en verenigingen kunnen zo ideeën en ervaringen uitwisselen.  

 Het CDA zal zich inzetten om de bibliotheken in de drie grote kernen te behouden, 

naast het lezen is het ook een belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplaats voor 

jong en oud.  

 

1.1.2 Cultureel erfgoed 

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. 

Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed, aan de ‘Fryske 

taal’ en oranje- en dorpsfeesten in onze kernen.  

 

Wat wil het CDA? 

 Wanneer historische gebouwen niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) 

vervullen denkt de gemeente actief mee naar een passende nieuwe functie, waarbij 

ontmoeting centraal staat.  

 

1.1.3 Erfgoed in Omgevingsplan 

De Fryske Marren moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren 

Omgevingswet een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed 

opnemen. 

 

 
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke 

samenleving, waarin mensen zich thuis en 

geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen 

met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente 

vraagt om stevige maatregelen. Vanwege het 

lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij 

het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en 

veiligheid onverminderd belangrijk. Het CDA vindt dat de inwoners daarbij een stem moeten 

hebben.  

 

Wat wil het CDA? 

 Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en 

betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom 

belangrijk. Een goed voorbeeld daarvan is de buurt WhatsApp. Veel kernen en wijken 

maken hier al gebruik van. 

 Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de 

1.2 Veiligheid in de buurt 
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buurten. De gemeente informeert de inwoners bovendien actief over preventieve 

maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van knelpunten in 

eigen dorp of wijk.  

 De gemeente attendeert bewoners op de inzet van sociale media (buurtapps) om het 

veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en 

melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen 

daar waar nodig. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die 

vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam.  

 Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten 

zijn de ogen en oren van de buurt. De wijkagent dient voor 80% van zijn werktijd 

zichtbaar te zijn in de buurt. 

 

 
Burgerschap is een term die veel gebruikt wordt in het onderwijs en de politiek. Wat het CDA 

betreft ligt de focus op, nadenken over jezelf in de wereld en inleven in de leefwereld van 

anderen. Het CDA wil graag dat inwoners optimaal betrokken zijn op elkaar, de wijk/buurt of 

dorp. Dat betekent voor ons als CDA dat wij niet van alles willen regelen voor iedereen maar 

meer loslaten, meer vertrouwen en meer faciliteren in plaats van bovenaf opleggen.  

 

Wat wil het CDA? 

 Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer 

is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. 

 Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor de maatschappelijke stage door 

dit te ondersteunen met budget.  

 Het project Kleine Kernen, Eigen Krachten (KKEK) heeft als doel in dorp, wijk of stad 

een groep van vijf tot acht inwoners samen te stellen, die signalen en ideeën op het 

terrein van onderlinge hulp omzet in activiteiten en voorzieningen zoals burenhulp en 

ontmoetingsmomenten. Het project ‘Kleine Kernen Eigen Krachten’ heeft haar nut 

bewezen en kan rekenen op de steun van het CDA. Wanneer dorpen, buurten 

hiervan gebruik willen maken zal er extra budget vrijgemaakt worden.  

 

1.3.1 Integratie 

Ook in De Fryske Marren wonen en/of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of 

nationale achtergrond. Daarbij vinden wij dat te veel vergunninghouders lange tijd of zelfs 

permanent aangewezen zijn op de bijstand. Door ze actief te betrekken bij activiteiten en 

optimaal te zorgen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt is een goede beheersing van de 

Nederlandse taal een voorwaarde.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de gemeente bij voorkeur in het Nederlands met 

vergunninghouders communiceert. 

 Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met 

onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner 

wordt. 

 Het CDA wil dat de integratiestage een vast plaats krijgt binnen onze gemeente.  

 De gemeente heeft de verplichting om vergunninghouders een woning toe te wijzen. 

Het CDA wil dat De Fryske Marren bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk 

1.3 Burgerschap 
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rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en 

andere groepen die hierop zijn aangewezen. 

 Vergunninghouders dienen verplicht een alfabetisering en inburgeringscursus te 

volgen. Immers zonder het leren van de Nederlandse taal en kennis van onze 

normen en waarden kan een vergunninghouders niet succesvol integreren. De 

kosten die aan dit traject verbonden zijn worden door de gemeente gefinancierd.   

 

1.3.2 Optimale invloed uitoefenen 

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden 

door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook 

gebeuren bij de komende Omgevingswet. 

Alle inwoners kunnen zelf bijdragen aan de samenleving. Het CDA wil dat er aandacht is 

voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een netwerkende of 

zelfs participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. Het CDA vindt dat de 

politiek moet aansluiten bij inwoners en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. 

De gemeente moet vooral kader stellend en ondersteunend optreden. Dit vraagt van de 

ambtenaren een beheerste, voorzichtige en verbindende houding die in de eerste plaats 

aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt het belangrijk dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid. Wij 

geven Plaatselijk Belangen een eigen budget voor initiatieven vanuit de buurt. 

 De dorpen coördinatoren vervullen een essentiële rol in de contacten met de 

gemeente. Het CDA vindt dat deze functie moet blijven bestaan en daar waar nodig 

uitgebreid moet worden met de buurtsportcoaches zodat initiatieven van onderop 

direct opgepakt kunnen worden.  

 Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving.  

 Het CDA vindt dat er ‘right to challenge‘ (zie hoofdstuk 2.3.1) mogelijk moet zijn. 

Betere ideeën van inwoners verdienen altijd een kans op serieus besproken te 

worden in de commissie en/of de Raad.  

 

 
Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die in onze cultuur 

is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Het CDA staat volledig 

achter deze visie maar heeft ook te maken met een veranderende samenleving. In de 

afgelopen periode is er twee keer in de Raad gesproken over de zondagsopening van de 

winkels in onze gemeente. Het CDA houdt van een éénduidig en consistent beleid. De 

afspraken die waren gemaakt, waren zowel voor de ondernemers als burger niet duidelijk. 

Dat heeft ertoe geleid dat het CDA samen met haar leden heeft gesproken over de ontstane 

situatie in de gemeente. Om meer duidelijkheid te scheppen voor toerist, burger en 

ondernemer heeft het CDA ingestemd met het harmoniseren van de openingstijden in de 

gemeente De Fryske Marren. Natuurlijk staat het iedere burger en ondernemer vrij om van 

deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor het CDA blijft het belangrijk dat er ruimte is voor 

bezinning en ontmoeting.  

  

1.4 Zondag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting 
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Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen, dorpen en 

onze stad; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze 

weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke 

samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De 

gemeente is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke 

samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en 

meer zeggenschap voor inwoners zelf. 

 

 
Het CDA gelooft dat de burger en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van 

gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De 

gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van 

mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om 

problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar 

zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In 

een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost 

door samenwerking. 

 

2.1.1 Dienstverlening gemeente 

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde 

houding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren invullen: 

de laatste jaren zien we een overgang van meer traditionele middelen (spreekuren van 

wethouders, sociale raadslieden) richting middelen die zorgen dat de gemeente ook 

daadwerkelijk daar is waar de vragen ontstaan. Een mooi voorbeeld is de dorpen coördinator 

die in nauw contact staat met de Plaatselijk Belangen. Het CDA staat voor een overheid die 

dicht bij de samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude 

principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA is voor een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is 

en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk 

persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. De drie loketten die er 

zijn moeten worden behouden en dat geldt ook voor de openingstijden. 

 Het CDA zal zich hard maken voor het behoud van de dorpen coördinatoren en de 

bedrijvencontactfunctionaris zodat zij hun huidige taken kunnen blijven uitvoeren.  

 Het CDA vindt dat de onlinedienstverlening meer moet worden uitgebreid, uiteraard 

blijft de dienstverlening bij het loket voor de burger behouden.  

 Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend.  

 

2. Sterke samenleving 

2.1 Samenlevingsgericht werken 
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Voor het CDA is het belangrijk dat de 

jongeren ook in onze gemeente blijven 

wonen, zodat jong en oud elkaar 

kunnen helpen en ondersteunen daar 

waar het nodig is. Daarom is het 

belangrijk dat er voldoende geschikte 

betaalbare woningen zijn en banen 

voor jongeren. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA is vijf jaar geleden gestart met het wisseldebat. Ook de komende periode 

zullen wij dit jaarlijks organiseren. Het wisseldebat is een avond voor jongeren in 

onze gemeente. Aan de hand van stellingen wordt er op locatie (bijvoorbeeld ‘De 

Wissel’) gedebatteerd. 

 Het CDA vindt het belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken. Wanneer er een 

‘jeugdonderwerp’ aan de orde komt willen wij dit samen met de scholen voor 

Voortgezet Onderwijs oppakken.  

 Het CDA wil een groep leerlingen van het Voortgezet Onderwijs uitnodigen om kennis 

te maken met de politiek. Tijdens de jaarlijkse ‘Eigenwijsdag’ wordt er samengewerkt 

tussen jongeren, ambtenaren, raad en college van De Fryske Marren.  

 Het CDA vindt dat alle gebouwen waarin 

jeugdactiviteiten plaatsvinden, zoals bijv. de 

Wissel en It Haske, behouden moeten blijven.  

 Het ketenbeleid in onze gemeente moet 

worden vormgegeven volgens het 

‘Gaasterlandse model’. Dit houdt in dat 

jeugdketen in onze gemeente aan regels 

moeten voldoen en gecontroleerd worden.  

 

 
Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële 

ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over 

te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de 

som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen 

waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie 

alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn 

tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. 

Juist ook als inwoners soms niet willen participeren. 

 

Wat wil het CDA? 

 Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief 

meedenkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de 

gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat 

wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn. 

 Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met regels en 

verordeningen. 

2.2 Jeugd 

2.3 Lokale democratie 
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 Het CDA wil het aantal regels verminderen zodat het aantrekkelijk blijft om nieuwe en 

bestaande initiatieven te ontplooien.  

 Ook grootschalige initiatieven hebben kans van slagen, durf groot te denken. Er zijn 

voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in het land die geleid 

hebben tot het opknappen van dorpscentra, beeldbepalende (historische) gebouwen, 

het instellen van buurt- en gemeenschapscentra of het runnen van het lokale 

cultuurcentrum of zwembaden door vrijwilligers. Met minimale middelen is hier vaak 

maximaal resultaat bereikt. 

 Het CDA vindt dat het budget voor inwonersinitiatieven moet blijven bestaan. De 

verantwoording van de bestede middelen moet zo eenvoudig mogelijk worden 

gehouden.  

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om 

het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het 

proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast 

ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal.  

 Het CDA vindt dat de raad meer gebaat is bij directe contacten met de burgers.  

 

2.3.1 Recht om uit te dagen 

Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen 

het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te 

nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van 

sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil dat inwoners een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen, om 

bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, 

voorziening of plan van de gemeente.  

 

 
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor 

een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding 

en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. We 

zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke 

taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van 

dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve 

ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels 

te schrappen. De gemeente kan veel doen om 

vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.  

 

2.4.1 Meer ruimte, minder knellende regels 

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis 

van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van 

vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De 

gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan 

floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving. 

 

 

2.4 Verenigingen en vrijwilligers 
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Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde 

vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de 

noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor 

organisatoren. 

 Het CDA wil dat de gemeente soepel omgaat met evenementenvergunningen daar 

waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse 

(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk. 

 Ondersteun deskundigheidsbevordering. Zorg bijvoorbeeld dat er netwerken ontstaan 

waar vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ‘hoe 

het moet’. Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Via het verenigingssteunpunt 

helpen wij verenigingen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het aanbieden van 

specifieke opleidingen voor vrijwilligers.  

 Het CDA wil graag de dorpencarrousel behouden, zodat men van elkaar kan leren.  

 

2.4.2 Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen 

Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 

Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed 

functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid 

geven en ruimte voor innovatie. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen. 

Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat er een onderzoek moet komen hoe de sportverenigingen WMO-

activiteiten kunnen ontplooien. 

 Het CDA wil dat er bij het informatiepunt ‘túk wenjen’ ook informatie wordt gegeven 

van rendabele duurzaamheidsinvesteringen bij verenigings- en sportgebouwen. 

 Het CDA wil een duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve van 

energiebesparing) waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen en waarbij 

rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld, zodat deze 

aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging.  

 Het CDA wil de verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te 

maken van hun ‘Right to challenge’ op het gebied van onderhoud van 

sportgebouwen- en velden. Dit kan ook deels door de zelfwerkzaamheid te belonen. 

 

 
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar 

sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. 

Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in 

het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. 

 

2.5.1 Goede sportvoorzieningen 

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk 

om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo 

optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van 

verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen 

en hardlopen. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid 

2.5 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn 
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van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor de bijdrage 

die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en 

dorpen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil inzetten op toegankelijke sportfaciliteiten zoals open clubs en 

beweegcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt. Eigen leden, 

bezoekers en buurtbewoners kunnen uitgenodigd worden om te sporten en om bij de 

vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij maatschappelijke verbondenheid 

worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de gelegenheid om iets voor elkaar 

te doen. Zo dragen we actief waarden en normen over. 

 Het CDA vindt het belangrijk dat sportfaciliteiten veilig zijn en ook letterlijk goed 

toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 Het CDA vindt het noodzakelijk dat oudere en jongere mensen met een lichamelijke 

en/of verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan sportbeoefening in de 

reguliere verenigingsverbanden binnen de gemeente. De mogelijkheden daartoe 

dienen inzichtelijk te worden gemaakt op grond waarvan beweegcoaches een 

stimuleringsprogramma kunnen ontwerpen en uitvoeren.  

 Het CDA wil vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te 

zoeken naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken 

naar combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. 

 Het CDA vindt dat verenigingsgebouwen en sportkantines net als dorpshuizen 

vrijgesteld moeten worden van OZB indien zij ingezet kunnen worden voor WMO-

activiteiten. Onderzocht moet worden wat hier de mogelijkheden voor zijn. 

 

2.5.2 Zet sport breder in dan alleen bewegen 

Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve 

gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De 

gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde (sport)kantines. 

Maak de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’. Het is een lokale verantwoordelijkheid om de 

openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het 

verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te 

blijven. 

Het CDA ziet kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en 

bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten. 

 

2.5.3 Creëer veilige openbare ruimte 

De openbare ruimte dient veilig en schoon te zijn. Dit door bijv. zorg te dragen van 

voldoende verlichting, het vermijden van onoverzichtelijke wegsituaties. Zo zorgen we voor 

zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen. Maar uitgangspunt is dat de samenleving 

als eerste verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. We leren onze kinderen dat spelen in de 

omgeving van water gevaarlijk kan zijn, dat speelruimtes risico’s met zich mee kunnen 

brengen en accepteren dat de overheid niet overal een oplossing voor hoeft te bedenken. 
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2.5.4 Verkeersveiligheid 

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met 

goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen 

bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is 

daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij 

maatschappelijke locaties zoals scholen en 

sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op 

weg kunnen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA is voorstander van vrijwilligers als 

verkeersbrigadier bij scholen wanneer dat de 

verkeersveiligheid kan bevorderen. 

 Het CDA bepleit een goede fysieke inpassing 

van maatschappelijke voorzieningen. In 

straten in de omgeving van deze 

voorzieningen worden bij voorkeur snelheid 

verlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en 

komen goede parkeervoorzieningen. 

 Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van 

mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het 

gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Gemeenten moeten daarom zorgen dat 

mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier 

kunnen. 

 Het CDA vindt dat er in de Skarsterrien (A6) een aquaduct dient te komen en wil de 

knelpunten in Lemmer oplossen. Wij zullen daar blijvend aandacht voor vragen zowel 

provinciaal als landelijk.  

 

 
Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De 

woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet 

het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het 

om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die 

bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot 

belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat 

mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke 

kwaliteit is van grote waarde.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil aan het begin van de nieuwe raadsperiode in gesprek met alle 

betrokkenen om te analyseren wat nodig is aan nieuwbouw in onze gemeente. 

Inbreiding heeft daarbij onze voorkeur. 

 Het CDA vindt dat er voldoende bouwgrond beschikbaar moet zijn in de gemeente 

voor zowel sociale als particuliere woningbouw. Een heroverweging uiterlijk medio 

2019 van de bestaande woonvisie moet leiden tot bouwmogelijkheden in meer 

dorpen dan de huidige situatie binnen de gemeente.  

 Het CDA wil dat de gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met 

vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter 

2.6 Voldoende en betaalbare woningen 
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versterking van de participatiesamenleving. 

 

2.6.1 Subsidies met maatschappelijk effect 

Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA in duurzame woningen. Dat 

doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door maatregelen die een groter 

maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met 

woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en 

nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, 

sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere 

samenleving (warmtenet). 
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Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families 

vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen 

opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. 

Het CDA vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid 

nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieleden een 

belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt. 

De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze 

mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun 

zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. 

 

 
In alle gezinnen en families waar waarden en normen worden overgedragen, leren we 

samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag is 

familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. We vieren er de 

mooiste momenten van het leven en delen er ons leed. Families en gezinnen zijn van 

onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen. Met 

het grootste deel van al onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar 

vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. 

 

 
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 

de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 

kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken 

inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, 

moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. 

 

Hulp 

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is 

belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het 

belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen 

voor het welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is 

voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en 

volop mee te doen aan de maatschappij. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA bepleit dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw 

samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten.  

 Het CDA wil dat de gerichte aanpak om schoolverlating te voorkomen blijft behouden.  

 Het CDA wil de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd activeren, o.a. door het 

behoud van de maatschappelijke stage.  

 

 

 

 

3. Familie en gezin 

3.1 Gezinnen 

3.2 Onderwijs 
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Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden 

tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale 

ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën 

over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang. 

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 

jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit 

de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs 

mee verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein. 

Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het 

tegengaan van overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of 

zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Ook is meer bewegen 

vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met psychische problemen. Het CDA 

vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren, juist bij 

verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat geïnvesteerd 

wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die specifieke aandacht 

vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de 

situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil dat er in samenwerking met de beweegcoaches, coaching komt ten 

behoeve van jeugdtrainers zodat zij leren omgaan met jongeren die bijzondere 

aandacht nodig hebben.  

  

3.3 Samen met maatschappelijke organisaties 
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Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen 

doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op 

een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van 

vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het 

principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden 

ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente 

allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan 

oplossen. 

 

 
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de 

eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat 

de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. 

De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en 

sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil dat gemeente en instanties gezamenlijk werken aan een rookvrije 

omgeving, zoals de schoolpleinen en sportvelden. 

 Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te 

bieden, helpt zij mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen 

te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan. 

Het CDA wil dat de gemeente, scholen en (sport)verenigingen deze uitdaging 

gezamenlijk aan gaan. 

 

 
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden 

we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. 

Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg. 

 

Wat wil het CDA? 

 De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke 

ondersteuning. 

 Het CDA wil ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met het ‘right to 

challenge’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als 

alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. 

 Het CDA wil dat de KKEK-projecten (Kleine Kernen, Eigen Krachten) blijven bestaan.  

 

Aanpak laaggeletterdheid 

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en 

daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal 

en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en 

sociale media. 

 

4. Zorg voor elkaar 

4.1 Preventie 

4.2 Persoonlijke kracht 
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Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil dat deze mensen opnieuw de kans krijgen om aan de vaardigheden te 

werken die zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Een brede aanpak van 

laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan samen met werkgevers en 

onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te 

pakken. 

 Het CDA vindt dat de gemeente organisaties moet informeren over het herkennen 

van laaggeletterdheid en wat daarna te doen.  

 

4.2.1 Passende voorzieningen 

In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in buurtcentra en dorpshuizen, als dé plek 

voor culturele en sociale activiteiten. Daarbij hoort ook passende woonruimte; het CDA wil 

het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op 

een veilige manier. Met woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken 

over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. 

 

Wat wil het CDA? 

 Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving 

vindt het CDA gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 

bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is 

beëindigd, wordt verwijderd. 

 

 
Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen 

die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving 

organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de 

professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo 

lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe 

medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een 

belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten. 

 

4.3.1 Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn de zachte krachten in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch 

zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) 

familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs 

geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel 

over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de 

mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de mantelzorger, ouderenadviseur of onafhankelijke 

cliëntondersteuner een vaste positie bij het keukentafelgesprek mag hebben. 

 Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of 

praktische ondersteuning. 

 Het CDA vindt dat de blijk van waardering aan mantelzorgers moet blijven bestaan.  

 Het CDA wil onderzoeken of een zogenaamd ‘respijthuis’ in onze gemeente of 

gezamenlijk met andere gemeenten mogelijk financieel haalbaar is zodat overbelaste 

4.3 Omzien naar elkaar 
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mantelzorgers even tot rust kunnen komen. 

 

4.3.2 Aanpak eenzaamheid 

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle 

leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en 

aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, 

kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het 

versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om 

zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. 

 

Wat wil het CDA? 

 Voor het CDA is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en 

welzijnsbeleid. 

 Het CDA wil een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in 

isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht door opgeleide vrijwilligers. 

 Het CDA vindt dat het onderwerp ‘eenzaamheid’ ook tijdens het ‘keukentafelgesprek’ 

aan de orden moet komen. 

 

4.3.3 Ouderen 

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor 

het gemeentelijke zorgbeleid. 

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de 

gemeente het overleg met ‘Fryske Marren Vitaal’ 

behouden.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de gemeente het onderwerp 

‘eenzaamheid’ gezamenlijk met ‘Fryske Marren 

Vitaal’ moet oppakken.  

 Het CDA vindt dat dementerenden zo lang 

mogelijk mee moeten kunnen blijven doen in de 

samenleving. 

 Het CDA staat voor voldoende levensloop- en 

zorgbestendige woningen.  

 Het CDA vindt dat op het gebied van ‘veiligheid voor ouderen’ nog veel winst te 

behalen is, dit vanuit het oogpunt kostenbesparing als voorkoming verlies van 

kwaliteit van leven. Er moet fors worden ingezet op preventieve maatregelen bij 

vallen, brand, gebruik rollator, scootmobiel en elektrische fiets.  

 Het CDA wil dat het taboe op ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van 

ouderen wordt doorbroken en bespreekbaar wordt gemaakt. Daarom moeten er meer 

voorlichtingsprogramma’s voor ouderen en vrijwilligers komen en meer 

maatwerktraining voor professionals.  

 Het CDA heeft ook oog voor werkeloze ouderen. Het CDA wil graag onderzoeken of 

een ‘senior’ stage een bijdrage kan leveren om weer spoedig terug te keren op de 

arbeidsmarkt.  
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De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter en de gemeente wordt 

hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar zijn en 

de gemeente moet hier zorg voor dragen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA is van mening dat er in gezamenlijkheid een ‘actieplan verwarde personen’ 

moet worden gemaakt.  

 Het CDA vindt dat er overleg met de zorgverzekeraars voor voldoende financiële 

middelen voor psychiatrische zorg aan huis moet komen. 

 

 
De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de 

(jeugd)zorg en werk, met forse bezuinigingen. De opgave voor gemeenten is om zorg te 

leveren voor het geld dat ze daarvoor krijgt. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de 

zorg gaat naar de zorg. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de financiële bijdrage die de gemeente geeft aan de collectieve 

ziektekostenverzekering voor minima, moet blijven bestaan.  

 Om te voorkomen dat inwoners met een laag inkomen zorg mijden of kiezen voor een 

te minimale ziektekostenverzekering (budgetpolis) vindt het CDA dat de collectieve 

ziektekostenverzekering met een gemeentelijk pakket en premiebijdrage voor minima 

moet blijven bestaan. 

 

 
Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal 

staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en 

langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. 

 

4.6.1 Regeldruk in de zorg 

Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de 

bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op 

de website en folders behoeft extra aandacht. 

 

Wat wil het CDA? 

 De gemeente zorgt voor beperkte procedures en subsidies om families en buurten te 

helpen. Dat geldt ook de verantwoording door zorgorganisaties. 

 Breng zorgverleners en zorgvragers bij elkaar om aan te wijzen welke regels 

overbodig zijn. Stel een concreet dereguleringsplan op. 

 

 

 

 

 

4.4 Verwarde personen 

4.5 Zorg en financiën 

4.6 Organisatie 
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Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toe leiden 

naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en 

flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met 

inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat 

kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. 

 

4.7.1 Werk 

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, 

onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen 

waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de 

tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, 

maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en 

ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de 

richting van een betaalde baan. 

 

Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra 

aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt 

die van het PRO/VSO-onderwijs komen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil kijken samen met de sportverenigingen, of sport en bewegen ook benut 

kunnen worden als vast onderdeel van arbeidstoeleiding van mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Gebruik de sportaccommodaties als setting voor 

dagbesteding en activiteiten in de sfeer van werkbemiddeling.  

 

4.7.2 Armoede 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 

meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van gemeenten. 

Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg 

en welzijn is geboden. En voorkomen beter is dan genezen. Goed toegankelijke en 

begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een 

basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het 

algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met 

respect bejegend worden. 

 

Wat wil het CDA? 

 Wij gaan door met projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun 

administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’.  

 We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen 

geen wachtlijsten ontstaan. 

 Het CDA vindt dat jongeren met schulden de kans moeten krijgen hun opleiding af te 

maken. Nu stoppen deze jongeren vaak vroegtijdig met hun opleiding om (laag) 

betaald werk te zoeken in een poging hun schulden af te lossen. Het CDA vindt dat 

de gemeente in deze gevallen de afloscapaciteit voor haar rekening moet nemen, 

mits de jongeren hun opleiding afmaken en zich enkele uren per week inzetten voor 

vrijwilligerswerk in het kader van de WMO. 

 We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken 

4.7 Werk en participatie 
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of van Humanitas, of scholen).  

 Het CDA wil het kindpakket behouden en streven moet zijn dat alle kinderen die 

binnen de doelgroep vallen daar gebruik van kunnen maken.  

 Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing 

blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig bij het vinden van een geschikte 

accommodatie. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen 

tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om 

deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan 

de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven. 

 

 
 

  

https://www.kindpakket.nl/
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Het CDA streeft naar een eerlijke en duurzame 

economie. Een eerlijke economie betekent dat 

mensen moeten kunnen profiteren van een 

goed economisch klimaat en dat iedereen de 

kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk 

inkomen te verwerven. Maar het betekent ook 

rekening houden met leefbaarheid en de 

leefomgeving. Ondernemers gaan dan niet 

alleen voor eigen winst, maar hebben veelal ook een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Dit kan zich uiten in diverse vormen van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen door bijvoorbeeld samen te werken met onderwijsinstellingen en 

overheden. Ondernemers zijn vaak ook van groot belang voor de ondersteuning van lokale 

verenigingen. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die 

mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere 

zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie 

stimuleren en een de werkgelegenheid laten groeien.  

 

Ondernemers hebben samen met de gemeente hun ambities en opgaven vastgelegd in het 

sociaaleconomisch beleidsplan. Deze opgaven moeten gezamenlijk opgepakt worden. Veel 

inwoners van onze gemeente zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 

goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale 

ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei 

randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen 

door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. 

 

 
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de 

gemeente. Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. Naast algemene 

bedrijvigheid is de specifieke bedrijvigheid veelal (cultuur)historisch bepaald. Duurzame 

werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de historische bedrijfstak, 

en dus de kennis, en door het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen die hier 

waarde en kennis aan toevoegen. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van 

rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de 

winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam 

produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de 

samenleving op draait. 

 

5.1.1 Ondernemerschap 

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende 

bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het 

adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit, en delen 

voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten 

te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien. 

Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine 

5. Eerlijke economie 

5.1 Bedrijvigheid 
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ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale 

vastgoedeigenaren. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA is van mening dat de contacten met de provincie maar ook landelijk en in 

Europa moeten worden aangehaald.  

 Het CDA vindt dat er een onderzoek moet komen of uitbreiding van de fte 

bedrijvencontactfunctionaris noodzakelijk is om bovenstaande te realiseren. 

 Het CDA staat open voor nieuwe bedrijven die een duurzame bedrijfsvisie hebben. 

Ook het ontwikkelen van bestaande bedrijven moet binnen De Fryske Marren 

doorgang kunnen vinden. Speciale aandacht is er voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

 

5.1.2 Werkgelegenheid 

Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten zijn de 

aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te zoeken naar 

vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste mensen daarbij 

te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren om efficiëntie van bedrijfsvoering te 

zoeken binnen het bedrijf door zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden. 

De gemeente geeft ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. De 

gemeente heeft hiertoe voldoende grond beschikbaar. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil bedrijven de ruimte geven om te ontwikkelen. Dit ook om de 

werkgelegenheid te stimuleren.  

 Het CDA vindt dat de gemeente door moet gaan met Pastiel en De Wurkjouwer. 

 Het CDA vindt dat mensen met een beperking actief moeten worden geholpen bij het 

vinden van een stageplek / werkplek. 

 

Iedereen aan het werk 

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie 

geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. 

Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. 

Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig 

met het oplossen van andere (zorg)problemen. 

 

Wat wil het CDA? 

 Wij zetten in op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief 

bieden op een vervolg. 

 De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met 

een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - 

willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede 

voorbeeld geven. 

 Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte 

termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere 

manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. 

 Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een 

vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die 
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structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of 

mantelzorg bieden. 

 

 

5.2.1 Vitale dorpen 

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal 

niveau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de 

vitaliteit en aantrekkelijkheid van dorpen, buurten en stad is het nodig dat de bewoners en 

bezoekers passende belevingen aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte nodig, 

zowel fysiek als in de regelgeving. Het CDA zet in op een centraal centrumgebied in dorpen 

en stad met een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel 

wordt vastgelegd in regelgeving en meegegaan wordt met de behoeften van de consument. 

Een centrum waarin ondernemers volop mogen experimenteren om de consument 

belevingen en ervaringen aan te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar 

ontmoeten en samen iets kunnen beleven. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de dorpen en stad met elkaar in gesprek moeten om ook voor de 

toekomst vitale functies te behouden. Samen optrekken en kijken naar de 

mogelijkheden is noodzakelijk om de voorzieningen te behouden. 

 Het CDA gaat zich samen met de Sleattemers inzetten voor het verder ontwikkelen 

van Sloten Ideale Stad 2.  

 

5.2.2 Recreatie 

De Fryske Marren is aantrekkelijk voor toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland. 

Toeristen en recreanten zoeken naar ervaringen en beleving van een gebied of een stad. 

Ook voor de eigen inwoners wordt het steeds belangrijker dat belevingen geboden worden. 

Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen 

en recreanten de gemeente bezoeken. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van een gemeente. Vanuit de 

historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van dorp, stad of regio 

worden ontdekt. 

 Het CDA wil uitbreiding van recreatie en toerisme naar aard en schaal beoordelen. 

 Het CDA is voorstander van een divers aanbod, zij is geen voorstander van wildgroei. 

 Het CDA is voorstander van versterking van de regio. Een mooi voorbeeld hiervan 

zijn de plannen van de ‘aanjagers van de Tsjûkemar’. Samen met belangengroepen 

is er vanuit de samenleving een plan gemaakt voor de invulling van het Tsjûkemar. 

Het CDA ondersteunt deze plannen. 

 

5.2.3 Regionale economische samenwerking 

Omdat mensen zich over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten meer de 

handen ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. Mensen bewegen 

zich, zeker op het platteland, in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun 

boodschappen. Vanwege deze aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een 

optimaal economisch klimaat werken gemeenten samen in bovengemeentelijke 

5.2 Dorpen, stad en land 
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samenwerkingsverbanden. Dit helpt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden 

uitgespeeld. 

 

Wat wil het CDA? 

 De regionale economie dient een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van de 

omgevingsvisie. 

 Het CDA is blij met de gezamenlijke visie voor de regionale economie en vindt dat de 

verdere uitwerking prioriteit moet hebben. 

 De Fryske Marren bepaalt in beginsel zelf met wie zij wil samenwerken in welke 

gemeenschappelijke regeling. Zij is omgevingsbewust en neemt regionale 

verantwoordelijkheid. 

 

5.2.4 Openbare ruimte 

Het CDA is van mening dat een nette openbare ruimte het visitekaartje van de gemeente is. 

Door bezuinigingen en een andere manier van onkruidbestrijding is in de afgelopen 

raadsperiode niet het door het CDA gewenste niveau gehaald. 

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA wil dat er een inhaalslag komt om het niveau van onderhoud en inrichting 

openbare ruimte sterk te verbeteren en roept op dat een nieuwe afweging bij de 

Voorjaarsnota 2019 in dit verband gaat plaatsvinden.  

 Het CDA wil dat de gemeente het groen in de buurt afstemt op de wensen van de 

bewoners. Willen bewoners hoogwaardig groen in hun buurt dan vragen we in ruil 

daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Het is belangrijk dat de 

gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden. 

 De gemeente geeft het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden, 

bijvoorbeeld door geen chemische middelen te gebruiken. 

 Het CDA wil een prijsvraag verbinden om de vrije ruimte te vullen waar ooit de 

rotonde Joure was: ‘Wie heeft het beste idee voor deze openbare ruimte?’ 

 

 
Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te 

brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is 

het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit. 

 

5.3.1 Omgevingskwaliteit koesteren 

Op dit moment is men in De Fryske Marren bezig met het ontwikkelen van een 

omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een gemeentelijk document en beschrijft het 

ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de langere termijn. Hiermee bedoelen we de 

bebouwde en natuurlijke en ruimtelijke omgeving. De omgevingsvisie gaat over thema’s 

zoals, wonen, verkeer en vervoer, water en milieu, landbouw en cultureel erfgoed. Het CDA 

is van mening dat een dergelijke visie samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

groeperingen en gemeenteraad opgesteld moet worden. 

 

5.3.2 Landbouw 

De Fryske Marren is voor een landelijke gemeente waarin de agrarische bedrijven een 

belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van onze gemeente. Landbouw is belangrijk 

5.3 Ruimte geven 
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voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Het CDA vindt het mede daarom belangrijk dat 

de bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en ondersteunt ondernemers bij 

het maken van duurzame keuzes bij o.a. vergunningverlening.  

 

Het CDA zet in op versterking van de 

landbouwstructuur en de kwaliteit van de 

groene ruimte. Verlies en versnippering 

van landbouwgrond moet zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Bij de 

realisatie van natuurdoelen moet, daar 

waar mogelijk, opgetrokken worden met 

agrarische ondernemers. Samenwerking 

wordt gezocht bij het onderhoud (bijv. 

bermen en boomwallen) van de landelijke omgeving. 

 

Wat wil het CDA? 

 Daar waar mogelijk ondersteunt onze gemeente bedrijven om aan eisen van markt 

en maatschappij te voldoen. 

 De Fryske Marren ondersteunt de transitie naar duurzame energie, daken van onder 

meer agrarische bedrijven zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Het CDA wil onderzoeken of de opgewekte energie in het eigen dorp 

kan worden afgezet. 

 Het CDA wil de productie en afzet van producten in de eigen regio stimuleren en 

zichtbaar maken in het landschap, met een link naar horeca en toerisme in onze 

omgeving. 

 Voor de levensvatbaarheid van bedrijven is het belangrijk ruimte te bieden aan 

nevenactiviteiten van boeren, dit genereert extra inkomsten, het landschap blijft 

beheerd en deze activiteiten kunnen ondersteunend zijn aan een aantrekkelijke 

toeristische gemeente. 

 Met de eigenaren van de stoppende agrarische bedrijven wordt gezocht naar 

herbestemming of herinrichting in de directe omgeving. Verpaupering van agrarisch 

onroerend goed moet worden voorkomen. 

 Wij willen meewerken aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat 

bezien of bedrijfswoningen nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Wij willen jonge 

boeren de ruimte geven, continuïteit wordt daarmee ondersteunt. 

 Het CDA is geen voorstander van het vestigen van nieuwe niet grondgebonden 

veehouderij. 

 Het CDA ondersteunt initiatieven van boeren om te komen tot een gesloten 

economische en ecologische kringloop op hun bedrijven. 
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In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene 

energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat 

ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat 

kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het 

leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat. 

 

5.4.1 Van onderop 

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering 

in de economie en infrastructuur van ons land. 

Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van 

bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de 

ruimte bieden.  

 

Wat wil het CDA? 

 Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Ambities die zijn 

gesteld moeten worden herijkt. 

 Duurzaamheid moet een onderdeel zijn van het aanbestedingsbeleid. 

 Het CDA is voorstander van de zogenaamde ‘dorpsmolen’.  

 Het CDA vindt dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen, 

subsidiekansen vanuit bijv. Brussel benutten. 

 Het CDA vindt dat de burger meer bewust moet worden van het scheiden van afval. 

 Het CDA vindt dat de gemeente zo snel mogelijk ‘Fair Trade’ moet zijn. 

 Het CDA vindt dat de gemeente burgerinitiatieven moet stimuleren zoals: energie 

coöperaties en ‘ho ho net yn de kliko’. 

 Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en haar wagenpark 

elektrisch moet maken. 

 Het CDA vindt dat het onderdeel ‘duurzaamheid’ indien van toepassing mee moeten 

worden genomen in elk raadsvoorstel. 

 

 
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 

overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. 

Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er 

sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de 

overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden 

zijn. 

 

Wat wil het CDA? 

 Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 

spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

 Het CDA wil dat de gemeente op tijd zijn facturen betaalt. 

 

5.4 Duurzaamheid 

5.5 Gezonde gemeentefinanciën 
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cda.dfm@gmail.com 

 

www.cdadfm.nl 

 

https://www.facebook.com/CDADFM/ 

 

https://twitter.com/CDAdfm 

 

https://www.instagram.com/cdadfm/  
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