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Voorwoord

CDA Bronckhorst is onderdeel van een grote landelijk opererende Christendemocratische volkspartij. CDA Bronckhorst 
voelt zich lokaal genesteld, stelt de gemeenschap centraal, een kenmerkende Achterhoekse gemeenschap waar tent- en 
buurtfeesten, motorrijden en Oudejaarsbuskruitknallen horen bij het leven. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun 
buurtschap, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het 
leven in onze grote plattelandsgemeente.

CDA Bronckhorst is een open lokale volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in 
onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging 
aan politiek doen. En daarnaast hun (familie)bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar 
iedereen erbij hoort. 

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

een hartelijke groet,

Ab Boers, voorzitter CDA Bronckhorst
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Besturen in een 
veranderende omgeving

1.1 De betrokkenheid van inwoners
Inwoners willen meer invloed op het gemeentelijk beleid. CDA Bronckhorst juicht deze gedachte toe en wil een daarvoor 
bevorderend beleid voeren zodat er meer draagvlak ontstaat voor de te nemen besluiten. Dit betekent ook dat de 
gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie burgers vragen naar hun mening en betrekken bij de 
besluitvorming en zich dienstbaar voor hen opstellen. Zij staan immers centraal.

1.2	 Omgaan	met	demografische	veranderingen	
Meer	dan	de	meeste	andere	gemeenten	heeft	Bronckhorst	te	maken	met	de	effecten	van	demografische	veranderingen.	
Onze inwoners worden ouder (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af (ontgroening). Samen zorgt dit voor een 
afname van het aantal inwoners. Nu niet handelen, betekent dat in de toekomst de zorgkosten toenemen, dat de 
inkomsten afnemen en dat mogelijk allerlei voorzieningen onder druk komen te staan. CDA Bronckhorst anticipeert 
hierop met beleid voor werkgelegenheid, goede bereikbaarheid, een voor alle inwoners betaalbare woonomgeving en 
een voor iedereen toegankelijk voorzieningenniveau.

1.3 Uitvoering geven aan nieuwe taken
De rijksoverheid kent de gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden toe. Op 1 januari 2015 werden gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In de voor ons liggende 
periode worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de omgevingswetgeving. Dit vraagt veel van de 
gemeentelijke organisatie. Begrippen als vertrouwen in en verantwoordelijkheid bij de burger zijn belangrijk en het is 
de kunst los te komen van defensieve regelgeving en te bewegen naar meer dynamiek en maatwerk. Daarom zet CDA 
Bronckhorst in op de cultuurverandering van alle betrokkenen zodat besluitvorming, beleid en dienstverlening aansluiten 
op de belangen van de inwoners. 
In de volgende hoofdstukken gaan we in op de voor het CDA belangrijke waarden en tradities, de inrichting van een 
sterke samenleving, het belang van familie en gezin, de zorg voor elkaar en de ontwikkeling van een eerlijke economie.

1.4 Aanpak van ondermijning
Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van criminaliteit, internetcriminelen en 
jonge veelplegers. Burgemeesters waarschuwen voor ondermijning van het lokaal bestuur. CDA Bronckhorst wil een 
daadkrachtige aanpak van criminaliteit en het tegengaan van ondermijning van de lokale democratie.

In een samenleving die complex is en waarin trends en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het 
voor de gemeente Bronckhorst van belang daarin mee te bewegen en waar nodig mee te veranderen. 
In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. 

1



6 7Verkiezingsprogramma CDA Bronckhorst 2018-2022

Waarden en tradities

2.1 Lokale eigenheid
Bronckhorst heeft een rijke en gebiedseigen cultuur. Noaberschap is daarbij een sleutelbegrip en een kenmerkend 
element; elkaar helpen waar nodig en samen initiatief nemen. Kernen en buurten hebben daarbinnen eigen gewoonten 
en tradities, maar hebben ook gezamenlijke kenmerken die voor verbinding zorgen. Dan denken we aan culturele 
uitingen als schuttersfeesten, actieve en passieve sportbeleving, tentfeesten waar jong en oud elkaar ontmoeten en 
nieuwkomers de samenleving leren kennen. Ontmoetingsplaatsen waar respect geldt en waar mensen elkaar (aan)
spreken. Hier past een overheid die vanuit vertrouwen ruimte geeft en terughoudend is.

2.2 Cultuur en persoonlijke ontwikkeling
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Zij draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing en talentontwikkeling van 
inwoners en een gevoel van verbondenheid binnen kernen en buurten van Bronckhorst. Met cultuur zijn dus persoonlijke 
en maatschappelijke waarden gemoeid. We willen met elkaar bewaren wat voor onze geschiedenis en onze toekomst, 
onze tradities en onze cultuur van waarde is.

2.3 Milieu en landschap
Het bijzondere landschap van Bronckhorst is gevarieerd en van iedereen. Een landschap waarin inwoners zich thuis 
voelen, waarin agrarische familiebedrijven zich kunnen ontwikkelen en waarin de bezoeker van Bronckhorst zich kan 
verwonderen. Het is belangrijk deze uitgangspunten bij de ontwikkeling van het landschap in acht te nemen zodat het 
landschap op een verantwoorde wijze overdragen kan worden aan volgende generaties.

2.4 Cultureel erfgoed; kastelen, boerderijen, beschermde stads- en dorpsgezichten
Het cultureel erfgoed van Bronckhorst waaronder te rekenen kastelen, boerderijen en belangrijke stads- en 
dorpsgezichten	hebben	de	aandacht	van	CDA	Bronckhorst.	Specifiek	beleid	voor	het	duurzaam	behoud	ervan	is	
belangrijk. De gemeente stelt een omgevingsplan op met een duidelijke visie, te vertalen in duidelijke (beleids)regels.

2.5 Veiligheid in de buurt
CDA Bronckhorst staat voor een veilige en sterke samenleving waarin inwoners zich thuis en geborgen voelen, in het 
bijzonder kinderen en ouderen. Dat Bronckhorst statistisch gezien een van de veiligste gemeenten van Nederland is, 
wordt niet door iedereen als zodanig ervaren. Bronckhorst is dusdanig groot dat we niet een compleet beeld kunnen 
vormen van alle veiligheidsrisico’s. Dat betekent dat de gemeente, de hulpdiensten en de burgers meer samen moeten 
werken om risico’s te verminderen en calamiteiten te voorkomen.

Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar 
omgaan in de ontmoeting op straat, het respect voor elkaar en het iets voor elkaar over hebben in 
plaats van het eigen belang voorop te stellen. Dat zijn belangrijke waarden die we al generaties lang 
aan elkaar doorgeven. Deze waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen en mensen van 
buiten een veilig thuis te geven in een wereld die veel mensen als onrustig ervaren. 
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2.6 Burgerkracht
CDA Bronckhorst vindt dat kracht van de Bronckhorster samenleving begint bij de inwoners die als samenleving 
verantwoordelijkheid nemen, juist ook lokaal. Wij vinden het belangrijk dat inwoners eigenschappen tonen zoals 
zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en 
vertrouwen omdat dit zorgt voor het behouden van samenhang in onze samenleving. Goed burgerschap wat alles te 
maken heeft met moraliteit, met normen en waarden. CDA Bronckhorst ziet verschillende manieren waarlangs onze 
burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren burgerschap kunnen versterken en ondersteunen. Allereerst door 
inspirerend te spreken. Politici en bestuurders kunnen waar nodig een moreel beroep doen op de samenleving. Dit is 
alleen geloofwaardig als politici zelf een goed voorbeeld zijn, maar ook integriteit uitstralen.

2.7 Integratie
In Bronckhorst wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. De toestroom is 
daarom ook een lokaal vraagstuk. CDA Bronckhorst geeft waar nodig en gevraagd bijzondere aandacht aan crisisopvang 
of huisvesting van vergunninghouders en stimuleert dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving.

2.8 Gemeentelijke samenwerking
Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan omdat het ingewikkelde 
zaken zijn (jeugdzorg), omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (economie en arbeidsmarktvragen) of omdat 
samenwerking	een	specifiek	regionaal	belang	dient	(stimuleren	cultuur	en	sport).	Er	kunnen	ook	financiële	afwegingen	
gelden om samenwerking met een andere gemeente aan te gaan. 
Samenwerking kan een goede optie zijn om kwaliteit te kunnen bieden. Maar het uitgangspunt moet telkens zijn dat 
de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. CDA Bronckhorst blijft streven naar een 
betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale 
bevolking.
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Sterke samenleving

3.1 Samenlevingsgericht werken
Voor CDA Bronckhorst staat niet de overheid maar de samenleving centraal. Het is belangrijk dat de overheid een relatie 
met haar inwoners heeft die zich laat kenmerken als open, persoonlijk en gelijkwaardig. 
De gemeente stelt zich actief op om de samenleving krachtig en vitaal te maken en ondersteunt op de eerste plaats 
initiatieven en wensen. In die betrokken samenleving steken inwoners met elkaar de handen uit de mouwen om 
problemen aan te pakken. CDA Bronckhorst is van mening dat de gemeente daarbij dienstbaar en betrouwbaar moet zijn 
en ruimte biedt aan initiatieven, ook als daarvoor regels moeten wijken. In een steeds complexere samenleving kunnen 
we problemen alleen oplossen door samen te werken. 
CDA Bronckhorst wil een gemeente Bronckhorst die reageert op de vraag van de inwoners. De gebiedsambtenaren en 
sociale teams vervullen daarin een belangrijke rol. Zij vormen de poort en treffen de inwoners, signaleren hun knelpunten 
en behoeften, beantwoorden vragen of zorgen voor een goede verwijzing. Sociale teams onderhouden een netwerk en 
hebben de contacten met de inwoners waardoor zij in staat zijn kwetsbare mensen te herkennen en te ondersteunen 
zodat zij zelfredzaam worden en participeren in de Bronckhorster samenleving. 
CDA Bronckhorst stimuleert wethouders spreekuren in te richten om het contact met de samenleving te versterken.

3.2 Meedoen
CDA Bronckhorst geeft initiatieven van inwoners de ruimte. Soms door steun te geven en vaak door als gemeente los 
te durven laten in plaats van het initiatief over te nemen. De gemeente sluit bij voorkeur aan bij bestaande initiatieven 
en waardeert waar inwoners positief over zijn. Dan ontstaat er een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Wij geven de voorkeur aan een situatie waarin inwoners zelf ervaren 
dat participeren bijdraagt aan de realisatie van eigen wensen en behoeften.

3.3 Verenigingen en vrijwilligers
CDA Bronckhorst staat voor vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Zij zijn de smeerolie 
van de Bronckhorster samenleving en de onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze kernen en buurten. 
Zij hebben belangrijke (beheer)taken overgenomen in het belang van de samenleving. Het is aan de gemeente ervoor te 
zorgen dat de taken makkelijker en leuker worden door regels te schrappen en ondersteuning aan te bieden in de vorm 
van kennis. Daaronder verstaan we nadrukkelijk kennis over het verduurzamen van gebouwen omdat dit bijdraagt aan 
een beter milieu en lagere kosten.

Niemand staat er alleen voor. CDA Bronckhorst werkt aan sterke buurten, kernen en dorpen; aan 
een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen omdat ze weten dat er altijd iemand 
is die naar hen omkijkt. een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op 
saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft inwoners directe invloed op hun eigen 
leefomgeving. De gemeente is dienstbaar aan de 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. 
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3.4 Bereikbaarheid
In een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar is het voor CDA Bronckhorst vanzelfsprekend dat inwoners 
fysiek en digitaal met elkaar in contact kunnen treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk maar ook 
een sociaal vraagstuk. Dit betekent dat voortdurend aandacht moet bestaan voor verbetering van het (regionale 
Achterhoekse) openbaarvervoernetwerk en wegennetwerk voor vervoer op maat, en vervoer naar school en werk. 
Ook de digitale ontsluiting van alle inwoners en benutting van innovaties blijft een belangrijk punt van aandacht voor 
Bronckhorst maar ook op de schaal van de Achterhoek.

3.5 Verkeersveiligheid
Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid gaan hand in hand. CDA Bronckhorst vindt dat inwoners vrij en veilig 
moeten kunnen bewegen. Wij staan voor veilige situaties van en naar scholen en bij sportvoorzieningen.

3.6 Voldoende betaalbare woningen
CDA Bronckhorst staat voor het belang van goed wonen en streeft naar een woonbeleid dat gericht is op kwaliteit, 
duurzaamheid,	maatwerk	en	flexibiliteit	(aanpasbaar	aan	iedere	levensfase).	Iedereen	moet	de	mogelijkheid	krijgen	om	
te	kunnen	beschikken	over	een	woning	in	een	fijne	leefomgeving.	In	het	woonbeleid	staan	woonwensen	van	inwoners	
centraal en het woonbeleid sluit aan op de situatie van dat moment. Woningbouw vindt plaats daar waar de behoefte is. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen is er ruimte voor innovatieve ideeën en wordt ook rekening gehouden met de 
beschikbaarheid van bestaande woningen (koop- en huursector), de ruimtelijke invulling en spreiding in toekenning. 
Goede huisvesting draagt bij aan integratie van mensen en de leefbaarheid van de kernen. 
De ontwikkeling van nieuwe woningen is onderdeel van een samenhangend beleid rond de thema’s zorg, veiligheid, 
werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

3.7 Subsidie met een maatschappelijk effect
Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert CDA Bronckhorst in duurzame woningen. Dat doen we door 
passende stimulerende subsidies en door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Een voorbeeld 
daarvan is het gesprek aangaan met woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijke voorzieningen over de 
voordelen van verduurzamen en het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, sportclubs en 
scholen) ten opzichte van sloop en nieuwbouw.

3.8 Ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen
De samenleving van Bronckhorst neemt haar verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van maatschappelijke 
voorzieningen als buurthuizen en sportaccommodaties. CDA Bronckhorst heeft en toont voortdurend de waardering 
voor deze inspanningen. Tegelijkertijd kunnen deze partijen rekenen op ondersteuning van de gemeente met kennis 
en expertise die nodig is om de voorzieningen te kunnen beheren, te onderhouden en te vervangen. Een eenmalige 
financiële	ondersteuning	wordt	niet	op	voorhand	uitgesloten	
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Familie en gezin

4.1 Gezinnen
In al die families en gezinnen worden waarden en normen overgedragen, leren we samenleven. Met het grootste deel 
van al de gezinnen gaat het heel goed: Gezinsleden zijn gezond, kinderen doen naar vermogen mee op school en 
hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Helaas zien we ook gezinnen uiteenvallen. Dit is voor elk familielid 
een ingrijpend proces. Zeker voor kinderen die dit van dichtbij meemaken. Zij doen het vaak minder goed op school, 
zijn vaker agressief of gevoeliger voor depressiviteit. We willen voorkomen dat kinderen de dupe worden van een 
vechtscheiding. We willen de drempel voor ouders om hulp te vragen bij de sociale teams zo laag mogelijk maken en 
zien daarin ook een rol voor scholen, kerken en verenigingen, de oren en de ogen van de lokale samenleving.

In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen 
of zelfs een nieuw thuis vinden. We zien dat de bijdrage die pleegouders ontvangen voldoende is voor de eerste 
levensbehoefte, maar vaak blijft er geen budget over voor sport, spel en cultuur. Pleegouders moeten de weg weten te 
vinden naar de sociale teams om te kijken wat er mogelijk is aan extra bijdragen op dit gebied.

4.2 Openbare ruimte 
CDA Bronckhorst staat voor veilige en kindvriendelijke kernen en buurten. Verkeersmaatregelen dragen eraan bij dat 
kinderen veilig kunnen spelen. Openbare wegen en trottoirs worden daarnaast zodanig ingericht dat kinderen op een 
zo veilige mogelijke wijze school- en sportvoorzieningen kunnen bereiken. Binnen kernen houden we nadrukkelijk 
rekening met de bewegingsvrijheid van minder mobiele inwoners, waar nodig door het treffen van fysieke maatregelen of 
verbeteringen. 

4.3 Onderwijs 
Voor CDA Bronckhorst is goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren een belangrijke pijler om hun talenten te 
ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Scholen bepalen zelf hoe goed onderwijs vorm 
krijgt. Ouders moeten wel een eigen keuze kunnen maken uit scholen met een identiteit die bij hun kind en hun 
levensopvatting past. 
Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het 
regulier openbaar vervoer, waar mogelijk door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden. 
Het is belangrijk dat schoolgebouwen fris zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. 
In het meerjarenonderhoudsplan voor alle scholen dienen duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek 
in te nemen. 
De gemeente moet naar de mening van CDA Bronckhorst daar waar mogelijk goed bewegings-/muziekonderwijs 
stimuleren, evenals de samenwerking tussen aanbieders van onderwijs, muziek- en sportverenigingen. 

CDA Bronckhorst hecht veel belang aan families en gezinnen. Families vormen het fundament van 
Nederland en het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid opgroeien. elk 
gezin, in welke samenstelling dan ook, is van grote waarde. Door allerlei omstandigheden zien we ook 
steeds meer samengestelde gezinnen. CDA Bronckhorst waardeert het dat volwassenen op die manier 
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 hun 
inzet te vergemakkelijken. 

4
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4.4 Hulp aan het kind vanuit school
School is vaak een van de eerste plekken waar de hulpvraag van een kind zichtbaar wordt. Het is belangrijk dat scholen 
de weg weten te vinden naar de lokale toegang tot jeugdhulp. De lijn met het sociaal team moet daarvoor open staan. 
CDA Bronckhorst vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen 
voor het welbevinden van het kind. Scholen en jeugdhulpinstellingen moeten nauw samenwerken bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld pesten, gebruik van alcohol en drugs en ook seksueel overschrijdend 
gedrag tegen te gaan. Het is in het belang van het kind om schoolverlating te voorkomen en de samenwerking met 
buurgemeenten te continueren.

4.5 Samen met maatschappelijke organisaties 
CDA Bronckhorst is dé partij voor de samenleving, het staat voor de balans tussen individuele verantwoordelijkheid 
en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak 
waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar. We moeten van elkaar weten wat men kan en moet. Daarom is een vast 
contact met deze organisaties van belang. Gebiedsambtenaren en sociale teams vervullen hier een sleutelrol.

4.6 Verenigingen en stichtingen
(Sport)verenigingen en maatschappelijke partijen zijn het cement van de samenleving. Belangrijk is dat in de ontwikkeling 
van vrijwilligers wordt geïnvesteerd. De gemeente ondersteunt daarin met kennis en expertise. CDA Bronckhorst vindt 
dat ieder kind recht heeft op sport en cultuur. Wanneer ouders het lidmaatschap voor een kind niet zelf kunnen betalen, 
blijven wij hen ondersteunen.

4.7 Lokale toegang zorg 
De sociale teams hebben een positie verworven in de gemeente Bronckhorst. Deze positie moet verder worden versterkt. 
De drempel voor kwetsbare inwoners met een hulpvraag, onder wie jongeren, oudere jongeren en probleemgezinnen, 
moet worden weggehaald. Dit bereiken we door de samenwerking tussen scholen en wijkteams verder te versterken. 
Bijvoorbeeld door periodiek overleg met de leerkrachten of een spreekuur van het wijkteam op de school. 

CDA Bronckhorst geeft extra aandacht aan de 18-plusproblematiek. Deze groep jongeren valt vaak tussen wal en 
schip omdat zij na ondersteuning op basis van de Jeugdwet een aansluitende en andere vorm van zorg nodig hebben. 
Inwoners weten vaak niet waar ze zich daarvoor moeten melden. CDA Bronckhorst wil onderzoeken hoe deze groep 
jongeren in beeld gebracht kan worden en of er mogelijkheden zijn ze extra ondersteuning te bieden bij zelfstandig 
wonen of het wonen in woongroepen.
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Zorg voor elkaar

5.1 Preventie
CDA Bronckhorst vindt dat inwoners op de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een zelfredzaam leven. Maar 
we weten ook dat niet iedereen daar tijdelijk of langdurig toe in staat is en daarom ondersteund moet worden door 
bijvoorbeeld (tijdelijk) inkomen of zorg. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. De sociale teams van Bronckhorst 
vervullen als poortwachter een belangrijke rol bij het signaleren van risico’s. Maar ook maatschappelijk organisaties 
en sportverenigingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren. Goed functionerende maatschappelijke organisaties 
en sportverenigingen dragen eraan bij dat inwoners langer zelfredzaam zijn en dat daardoor de maatschappelijke 
kosten worden beperkt. Het staat vast dat de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan 
zorgkosten.

5.2 Persoonlijke kracht
CDA Bronckhorst gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van haar inwoners, houdt rekening met wat ze niet 
kunnen, maar heeft als vertrekpunt wat ze wel kunnen. Waar het nodig is, zorgt de gemeente voor tijdelijk inkomen en 
ondersteuning.	Dit	alles	gericht	op	financiële	zelfredzaamheid,	langdurig	zelfstandig	kunnen	wonen	en	het	bieden	van	
een veilige ontwikkelomgeving voor de jeugdigen. 
Kwetsbare	groepen	als	jeugdigen	en	ouderen	hebben	voor	CDA	Bronckhorst	hoge	prioriteit.	Gelet	op	de	demografische	
veranderingen houden we in het bijzonder rekening met het bevorderen van de zelfredzaamheid van de toenemende 
groep ouderen. De in het leven geroepen blijverslening blijft gehandhaafd zodat inwoners hun woning aan de situatie aan 
kunnen passen en deze niet bij veranderende omstandigheden hoeven te verlaten.

5.3 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 groep een serieuze handicap in een 
wereld van internet, e-mail en sociale media. 
CDA Bronckhorst wil dat deze inwoners 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, 
bibliotheken en onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. 

5.4 Passende voorzieningen 
CDA Bronckhorst faciliteert initiatieven van inwoners die een plaats voor ontmoeting willen oprichten en onderhouden. 
Van de gemeente kunnen zij ondersteuning verwachten in de vorm van kennis en advies. De gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden die ingezet kunnen worden om de haalbaarheid en de bereikbaarheid van deze ontmoetingsplaatsen te 
vergroten, bijvoorbeeld met buurtbussen en toegankelijk openbaar vervoer. 

CDA Bronckhorst staat voor een samenleving waaraan alle inwoners mee kunnen doen, waar nodig 
ondersteund door een netwerk van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Samenwerkend 
volgens het principe één gezin, één plan en één hulpverlener (regisseur). Inwoners die daarbij extra 
hulp nodig hebben, worden ondersteund op een wijze die bij hen past en die hen helpt zelfredzaam te 
worden en te blijven. Niet de regel maar het resultaat, de zelfredzaamheid en participatie van inwoners, 
staat voor CDA Bronckhorst centraal. Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, kan daarop rekenen. 

5
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5.5 Omzien naar elkaar
CDA Bronckhorst vindt dat er zorg moet zijn 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 de 
dicht- bij-huiszorg versterken en beter organiseren zodat de professionele zorg en ondersteuning nauwer aansluiten 
bij de keuzes van inwoners die zo lang als mogelijk regie over hun eigen leven willen houden. Innovatie en nieuwe 
(medische) inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget maar ook zorg in natura blijven belangrijke 
instrumenten om die zorg naar eigen wens in te richten.

5.6 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. CDA Bronckhorst blijft zich ervoor 
inzetten dat mantelzorgers voor hun inzet gewaardeerd worden en ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Sociale 
teams worden waar nodig (extra) gefaciliteerd bij het ondersteunen van mantelzorgers

5.7 Aanpak eenzaamheid 
Eenzaamheid is een probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor. De zorg en aandacht 
voor eenzamen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om 
eenzaamheid tegen te gaan wil CDA Bronckhorst inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale 
verbanden en de eenzame mens stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

5.8 Ouderen
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de 
toekomst moet de gemeente in overleg blijven met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in onze gemeente 
voor de zorg van later. We geven bijzondere aandacht aan omgang met dementie. 

5.9 Samenwerking met professionals
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties werkzaam zijn op het 
terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben 
door	bijvoorbeeld	gebrek	aan	werk,	financiële	problemen	of	eenzaamheid.	Inwoners	moeten	niet	gehinderd	worden	door	
de uiteenlopende zorgsystemen waar verschillende partijen verantwoordelijk zijn. 

5.10 Verwarde personen 
CDA Bronckhorst ziet dat de problematiek rondom verwarde personen steeds groter wordt. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de integrale aanpak ervan. Er moet daarom in elke regio 24-uursopvang beschikbaar zijn. 
Gemeenten moeten hiervoor zorg dragen en CDA Bronckhorst levert in regionaal verband een passende bijdrage. 

5.11 Innovatie 
CDA Bronckhorst vindt dat het thema innovatie in het sociaal domein voortdurend onderwerp op de gemeentelijke 
agenda moet zijn. Innovaties moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en hebben bij 
voorkeur een kostenbesparend effect. Om draagvlak voor goede zorg te behouden is de betaalbaarheid ervan een 
belangrijk aspect. Hier geldt dat kosten voor de baten uitgaan en CDA Bronckhorst stelt daarom een planmatige aanpak 
voor.
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5.12  eigen bijdragen
Ons uitgangspunt is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven. Om de zorgkosten in de hand te houden, 
wordt van inwoners een eigen bijdrage gevraagd. Hierdoor is langer zorg mogelijk vanuit een beperkt budget. CDA 
Bronckhorst wil het huidige beleid, waarin bijdragen van inwoners in omvang zijn teruggebracht, handhaven. Waar 
betalingsproblemen ontstaan, wordt maatwerk toegepast om altijd en in elke situatie zorg en ondersteuning te blijven 
bieden.

5.13 De menselijke maat centraal 
Wie afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf te regelen en naar 
eigen inzicht vorm te geven of gebruik te maken van zorg in natura. CDA Bronckhorst stelt de mens en de wensen van 
de mens centraal. 
Het vouchersysteem waarmee inwoners die daarvoor kiezen zelf zorg kunnen inkopen, wordt gehandhaafd. 
CDA Bronckhorst is zich ook bewust van (fraude)risico’s die kunnen ontstaan bij de toepassing van bijvoorbeeld pgb. 
Toezicht en handhaving op toezicht en de naleving van de socialezekerheidswetgeving zijn daarom structureel onderdeel 
van de dienstverlening.

5.14 Jeugdzorg 
Het grootste deel van onze jeugd groeit veilig en gelukkig op. Helaas geldt dat niet voor iedere jeugdige die daarmee 
tot de groep van de meest kwetsbaren behoort. CDA Bronckhorst staat voor deze groep en zet alle zeilen bij om het 
belang van het kind te dienen. Samenwerking tussen het onderwijs en het domein van specialistische jeugdzorg is niet 
vrijblijvend en moet doeltreffend worden ingericht waarbij ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd.
CDA Bronckhorst ziet erop toe dat bij onvermijdelijke uithuisplaatsingen kinderen kunnen worden ondergebracht in een 
pleeggezin of gezinshuis, bij voorkeur in het eigen familienetwerk, en vindt het belangrijk dat de gemeente ondersteuning 
geeft aan het werven, selecteren, stimuleren en faciliteren van pleegouders.

5.15 Organisatie 
Zorg gaat over mensen. Wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de burger 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.

5.16 Cliëntparticipatie 
Gemeente Bronckhorst kan rekenen op de inbreng van een deskundige participatieraad. Het is van belang dat hieraan 
ook ervaringsdeskundigen, afnemers van zorg en ondersteuning deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste 
uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren 
over nieuwe voorstellen maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Ook bij de dagelijkse praktijk zoals de 
keukentafelgesprekken is (onafhankelijke) klantondersteuning wenselijk. 

5



14 15Samen Sterker

5.17 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 in folders zijn daarom voortdurend 
aandachtspunt voor verbetering. Wij hebben daarbij aandacht voor laaggeletterdheid en inwoners met een laag IQ.

5.18 Werk en participatie
De Participatiewet stelt gemeenten verantwoordelijk voor toeleiding 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. CDA Bronckhorst wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en 
willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. 

5.19 Werk 
De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, sociale 
werkvoorzieningsbedrijven en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen voor wie betaald werk een 
brug te ver is, is participatie van belang. Voor CDA Bronckhorst is de tegenprestatie dan een middel om inwoners 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. 
CDA Bronckhorst wil voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut 
werk en voor de aansluiting van jongeren van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs naar de 
arbeidsmarkt. 

5.20 Armoede 
Armoede	is	niet	alleen	een	financieel	probleem,	maar	vooral	de	oorzaak	van	niet	kunnen	meedoen	in	de	samenleving.	
Daarom wil CDA Bronckhorst een actief armoedebeleid, gericht op participatie. Betrokkenen hebben daarin een eigen 
verantwoordelijkheid. Waar armoede kinderen belemmert in ontplooiing en het mee kunnen doen, is extra aandacht 
geboden. 
Het herkennen en voorkomen van armoede is van groot belang. Daar richten wij het gemeentelijk beleid op in en zorgen 
we	voor	dienstverlenende	medewerkers	in	de	backoffice	en	de	frontoffice	(sociale	teams).	

5
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Eerlijke economie

6.1 Bedrijvigheid 
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen volgens CDA Bronckhorst bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze 
dorpen. CDA Bronckhorst 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 CDA Bronckhorst zijn familiebedrijven en mkb-bedrijven de motoren waar de samenleving 
op draait. 

6.2 Ondernemerschap en werkgelegenheid
CDA Bronckhorst waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, 
vooral rondom de huisvesting. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit en zoeken samenwerkingsvormen 
(kruisbestuiving). Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien door zo veel mogelijk inwoners 
aan werk te helpen of op te leiden. De gemeente geeft ruimte en denkt mee met bedrijven met werkgelegenheid. Wij 
stimuleren (nieuwe) werkgelegenheid in het buitengebied met uitzondering van niet-agrarische detailhandel. CDA 
Bronckhorst blijft zich inzetten voor het behoud van detailhandel in de kernen. 

6.3 Iedereen aan het werk 
Iedereen doet voor CDA Bronckhorst 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. Alles wordt ingezet om inwoners 
werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. 

6.4 korte metten met fraude 
Jaarlijks zijn er in Nederland tienduizenden gevallen van misbruik van regels, uitkeringsfraude en zorgfraude. Dat is 
volgens CDA Bronckhorst onverteerbaar voor alle inwoners die zich wel aan de regels houden en zij die met de premies 
de uitkeringen bij elkaar sparen. Ook haalt fraude het fundament weg onder ons sociale stelsel. Fraude is diefstal van de 
gemeenschap en ondermijnt de solidariteit. 

CDA Bronckhorst werkt aan een eerlijke economie. Dat betekent dat inwoners 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 ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan 
samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met 
de andere taken die inwoners naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg 
of andere zorgtaken. kortom, wij willen goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie 
stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. 

6



16 17Samen Sterker

6

6.5 Vitale dorpen
Vitale dorpen kenmerken zich door een goede leefomgeving, bereikbare winkels en maatschappelijke voorzieningen. Het 
is belangrijk dat deze aspecten in het gemeentelijk beleid terugkomen, herkenbaar zijn voor en gedragen worden door 
inwoners en ondernemers en aansluiten op regionale afspraken en ontwikkelingen. De inrichting van vitale dorpen is 
daarmee een onderwerp dat zowel lokale als regionale afstemming vraagt. 
CDA Bronckhorst zet bij dorpscentra in op een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren waarbij we niet te 
veel vastleggen in regelgeving en meegaan met de behoeften van inwoners, ondernemers en toeristen. 
CDA Bronckhorst wil experimenteren met nieuwe woonvormen voor starters, bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfs- en/
of overheidsgebouwen in kernen om te vormen naar kleinschalige woongelegenheden en zoekt daarvoor nadrukkelijk 
samenwerking met woningcorporaties.

6.6 Digitale bereikbaarheid
Een volledig dekkend mobiel netwerk, digitale infrastructuur en snel internet vormen voor CDA Bronckhorst 
een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele bereikbaarheid een 
basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. 

6.7 recreatie 
CDA Bronckhorst speelt zoveel mogelijk in op de unieke kenmerken van onze gemeente. Vanuit de historie, omgeving 
en	bevolking	kan	het	specifieke	karakter	van	dorp	of	regio	worden	ontdekt.	Dit	gebeurt	met	hulp	en	betrokkenheid	van	de	
lokale bevolking en bedrijven. Maar ook door in te zetten op het versterken van de samenwerking tussen de lokale VVV, 
toeristische informatiepunten en de Stichting Achterhoek Toerisme die gezamenlijk ook bijdragen aan de marketing van 
het beleid. 

6.8 regionale economische samenwerking 
CDA Bronckhorst ziet dat inwoners zich over gemeentegrenzen heen bewegen. Om die reden moeten gemeenten, Regio 
Achterhoek, Regio Twente en Duitsland meer de handen ineenslaan, ook om gezamenlijk de nationale of Europese lobby 
kracht bij te zetten. Samenwerken maakt elkaar sterk, vergroot de zichtbaarheid van de regio en trekt investeerders aan. 
De bestaande aandacht voor Biobased Industries en Smart Industries wordt doorgezet maar ook voor het mkb moet de 
regio initiatieven blijven ontwikkelen.
Gelet op de vraag vanuit het mkb naar mbo-geschoolden werken gemeenten, onderwijs en ondernemers samen aan 
stimuleringsmaatregelen. 
Dit vraagt van gemeenten in de regio Achterhoek dat we daadwerkelijk afspraken maken, stappen zetten en tastbare 
resultaten blijven tonen. Voor CDA Bronckhorst telt resultaat en wij zoeken daarin ook naar de werkbare vormen die 
ruimte bieden aan verschil en variëteit. Wat voor de ene gemeente goed werkt, werkt elders niet altijd. 

6.9 ruimte geven 
Economische vitaliteit van handel en productie bereiken we door partijen bij elkaar te brengen, samen op te trekken en 
ruimte te geven aan initiatieven van inwoners. Daarnaast is het voor CDA Bronckhorst essentieel dat de regelgeving 
meebeweegt met de economische vitaliteit. 
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6.10 kansen benutten 
Om ondernemers optimale kansen te geven, is het belangrijk om experimenten toe te staan. Regelgeving vanuit de 
ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. CDA Bronckhorst is voorstander van het creatief toepassen van 
regels	op	het	moment	dat	flexibel	ondernemerschap	dat	vraagt	in	het	economisch	belang	van	de	inwoners.	

6.11 Land- en tuinbouw 
Voedselproductie om jezelf te kunnen voeden is voor elk land essentieel. De producten uit ons land worden wereldwijd 
geëxporteerd en zijn befaamd om hun kwaliteit. Onze land- en tuinbouw is ook een innovatieve sector. Wij steunen 
initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt. 
Schaalvergroting moet inpasbaar zijn, in balans zijn met ons landschap en met inachtneming van de gevolgen voor mens 
(gezondheid en welzijn) en natuur.

6.12 Omgevingskwaliteit koesteren 
CDA Bronckhorst zet in op versterking van de landbouwstructuur, leefbaarheid in het buitengebied en de kwaliteit van de 
groene (bos) en blauwe (water) ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond willen we voorkomen; bij realisatie 
en onderhoud van natuurdoelen moeten we zo veel mogelijk samenwerken met agrarische ondernemers. Medewerking 
voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig. 

6.13 Duurzaamheid 
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. We streven met elkaar naar een duurzaam eindresultaat met inachtneming van het milieu, 
economische groei en leefbaarheid. 

6.14 Van onderop werken aan duurzaamheid
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 voor een 
economische meerwaarde in een circulaire en duurzame economie. CDA Bronckhorst streeft naar reducering van afval 
tot 10 kilogram per persoon per jaar. 
Tevens onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het tijdens 
gemeentelijke rioolwerkzaamheden en wordt eigen initiatief van inwoners om hemelwaterafvoer af te koppelen 
ondersteund.

6.15 energietransitie 
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik opgewekt met hernieuwbare energie. De wereld mooier 
achterlaten dan dat we haar aantreffen ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het een meerwaarde is om vanuit de samenleving zelf, via gedrag, houding en acceptatie, 
de energietransitie te bewerkstelligen. CDA Bronckhorst zet daarom eerst in op energiebesparing. En als het om 
opwekken van duurzame energie gaat, dan pleiten we in eerste instantie voor zonne-energie, biogas, waterkracht en 
bodemenergie. Als we daarmee onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn niet halen, moet het mogelijk zijn 
grote windturbines te plaatsen, waarbij het CDA Bronckhorst de voorkeur heeft voor participatiemodellen en het dienen 
van het publieke belang.
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6.16 Asbest 
CDA Bronckhorst stimuleert de verwijdering van asbest. Financiële stimulering zien we in eerste instantie als een 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. De gemeente informeert inwoners en ondernemers actief over ontwikkelingen 
en ondersteuningsvormen. 

6.17 Vakonderwijs 
Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Nederland is steeds meer een 
kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs 
en overheid met elkaar optrekken. Het vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van het 
kennisland de centrale rol en verdient het om optimale aandacht te krijgen. 

6.18 Ambachtelijkheid 3.0 
CDA Bronckhorst wil stimuleren dat het onderwijs voor ambachten goed toegankelijk is en dat er samengewerkt wordt 
met het bedrijfsleven. De gemeente is daarbij vooral aanjager en intermediair. 

6.19 Focus op Duitsland
In de gemeente Bronckhorst werken veel bedrijven intensief samen met het buurland Duitsland. CDA Bronckhorst is een 
groot voorstander van het bevorderen van de mogelijkheden om ook over de grens te werken. Ook binnen Euregionaal 
verband	moet	de	gemeente	zoveel	mogelijk	profiteren	van	de	kennis,	kunde	en	mogelijkheid	van	onze	oosterburen.	We	
willen de scholen stimuleren uitgebreid de Duitse taal aan te bieden.

6.20	 Gezonde	gemeentefinanciën	
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.	De	uitgangspunten	voor	het	financieel	beleid	van	CDA	
Bronckhorst zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 

6.21 Omgevingswet 
In 2020 of 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en 
milieu. Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Deze stellen de gemeenten 
in staat om daadwerkelijk integraal omgevingsbeleid te voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes 
die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische. 
In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes duidelijk die CDA Bronckhorst maakt binnen de nieuwe 
mogelijkheden van de Omgevingswet. De gemeente is ook al gestart. Het bestuur komt samen met de inwoners en 
het maatschappelijk veld tot een passend beleid voor Bronckhorst. Kwetsbaar landschap dient blijvend te worden 
beschermd. Maar daar waar fysiek ruimte aanwezig is, dient de gemeente terughoudend te zijn met regels. Het is zoeken 
naar een goede balans en deze balans is niet in elk landschapstype hetzelfde. CDA Bronckhorst hecht waarde aan 
betrokkenheid van inwoners en het bedrijfsleven. 
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