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CDA, vóór jou! 

1.   INLEIDING 

Het verkiezingsprogramma van het CDA is ontwikkeld voor de periode 2018 - 2022, een periode waarin het herstel van onze 
economie zich naar verwachting verder zal voortzetten. Maar het wordt ook een periode waarin de grote wereldproblemen op 
o.a. de gebieden van duurzaamheid en volkenmigratie in omvang en uitwerking verder zullen toenemen. De effecten daarvan 
zullen op een zeker moment ook in Nunspeet zicht- en merkbaar zijn, al was het maar op het gebied van het gevoelige dossier 
van de opvang van en het huisvesten van vluchtelingen en statushouders. In de komende raadsperiode worden de gemeente-
lijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden verder uitgebreid met de invulling van de implementatie van de Omgevingswet. 
Hoe dat precies zal uitpakken is nog onduidelijk. Al deze factoren zullen van grote invloed zijn op het economische, politieke en 
bestuurlijke klimaat en dus vooral het ‘leefklimaat’ van de gemeente Nunspeet. Een reden des te meer dat het CDA positief de 
nabije toekomst in wil gaan in de overtuiging dat een dergelijke benadering de beste kans geeft op goede resultaten. Dit ver-
kiezingsprogramma is dan ook vanuit die houding geschreven. 

DOEL VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Met dit verkiezingsprogramma wordt de basis gelegd voor ons politieke optreden in de komende jaren. Het is tevens het refe-
rentiekader voor onderhandelingen voor een mogelijke coalitievorming en politieke samenwerkingsverbanden. Uit dit pro-
gramma zijn een tiental speerpunten gedestilleerd, punten die het ‘gezicht’ van het CDA in de komende jaren gaan bepalen. 

VERANTWOORDING VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Elk verkiezingsprogramma is een product van de tijdsgeest. Zowel de inhoud als de vorm en het proces van totstandkoming 
vragen bij elke verkiezing om vernieuwing en dat is de reden dat CDA Nunspeet het ontwikkelen van het verkiezingsprogram-
ma anders dan voorheen heeft aangepakt.  

Het beste verkiezingsprogramma is immers een sterk lokaal programma waarin de keuzes staan die dicht bij huis en met direc-
te invloed van leden, niet-leden en Nunspeetse organisaties en instellingen zijn gemaakt. 

In de teksten komen uitspraken en zinsneden van derden voor. Daar waar er sprake is van een afdelings- of landelijke CDA-
publicatie is er geen referentie aangegeven. Dat geldt eveneens voor het gebruikte beeldmateriaal. In het programma wordt 
de term CDA veelvuldig gebruikt. Met die term wordt bedoeld CDA Nunspeet, tenzij anders aangegeven. 

OPBOUW VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Dit programma heeft tien hoofdstukken. Na deze inleiding is in hoofdstuk 2 het CDA-gedachtegoed als christendemocratische 
partij weergegeven. Vervolgens volgen de CDA-kernpunten en in de daaropvolgende hoofdstukken zijn die punten verder uit-
gewerkt.  
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CDA, vóór jou! 

2.   JE KEUZE VOOR HET CDA DOET ERTOE 

Het CDA is een open christendemocratische partij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij 
hun gemeente, hun kern, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Onze waarden zijn 
daarbij geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging.  Waar normen met de tijd veranderen, vormen christelijke waarden 
voor CDA Nunspeet een blijvend houvast. Hieruit volgt dat voor het CDA de politiek begint met de erkenning van het grote 
belang van maatschappelijk initiatief.  

CDA Nunspeet erkent dat met de kernwaarden gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidari-
teit het gedachtegoed van het CDA in essentie is weergegeven. Hieraan moet vanuit een Bijbelse inspiratie vorm worden gege-
ven in de concrete omstandigheden op de beleidsgebieden waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt. In deze vorm-
geving gaat het er ook om de vrijheid én de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun verschillende organisatieverban-
den tot hun recht te laten komen en te respecteren. Dat is het draagvlak voor het leven in elke stad of dorp en dus ook in de 
gemeente Nunspeet. Wij gaan daarbij uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot 
persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. 

CDA Nunspeet is een open partij, geworteld in alle lagen en alle onderdelen van de Nunspeetse samenleving.  Het is een poli-
tieke partij die alle mensen, die vanuit hun overtuiging een bijdrage aan de CDA-politiek willen leveren, welkom heten. CDA 
Nunspeet is er voor alle inwoners van Nunspeet en zet zich in voor hun belangen.  

Voor ons begint politiek met de erkenning van het grote belang 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 daarbij centraal.  

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 zichtbaar en voelbaar worden 
gemaakt. 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid en een 
democratische samenleving. De overheid is erom samenleven mogelijk te maken. Ze is een strenge en betrouwbare overheid 
die een duidelijk en gedragen beleid voert, heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. 

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 eigen belangen van individuen en groepen en verder kijken dan de tijd waarin wij hier en nu 
leven. We beschermen wat van waarde is. Om daarmee een betere samenleving door te geven aan de volgende generaties.  

 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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3.   DE CDA-KERNPUNTEN  

De onderstaande kernpunten zijn voor CDA Nunspeet de punten waarvan het CDA vindt dat de gemeente zich in de aankomen-
de jaren maximaal voor moet gaan inzetten. 

1. De gestelde duurzaamheidsdoelstellingen in tijd en omvang te 
halen. 

2. Kunst en cultuur zijn de uitingen van onze identiteit en moeten in 
die zin ondersteund worden. 

3. Elke vorm van discriminatie wordt afgewezen en wederzijds res-
pect en acceptatie is een vanzelfsprekendheid. 

4. De vrijwilligers worden als de dragers van onze sociale samenle-
ving erkend en ondersteund. 

5. Zorgvragen van jong en oud worden optimaal en door maatwerk 
ingevuld. 

6. Goed onderwijs vereist situatiegebonden bij-de-tijdse huisves-
ting. 

7. Woningbouw voor jong en oud met een markconforme diversi-
teit in omvang en prijs. 

8. Een goede lokale en (boven)regionale bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid is van essentieel belang. 

9. Toerisme is voor Nunspeet van grote economische waarde en 
vereist daarom investeringen en samenwerken. 

10. Vroegtijdige communicatie is het sleutelwoord voor een weder-
zijds begrip tussen burger en overheid.  

11. Regionale en intergemeentelijke samenwerking is de voorwaar-
de voor een autonoom Nunspeet. 

12. Van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ cultuur. 
  



 

 
CDA-verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

Pagina 5  

 

 

CDA, vóór jou! 

4.   DUURZAAMHEID 

Het akkoord van Parijs verbindt ons in de opgave naar een duurzame toekomst. In 2050 moet onze samenleving energieneu-
traal zijn. Om deze transitie tijdig te laten slagen, moeten bewoners, bedrijven en overheden nu gezamenlijk de schouders 
eronder zetten en innovatieve oplossingen bedenken en mogelijk maken. Ook de gemeente Nunspeet is medeondertekenaar 
van het Gelders -energieakkoord en heeft zich dus verplicht de daarin genoemde doelstellingen te gaan halen. In het nieuwe 
regeerakkoord wordt maximaal op duurzaamheid ingezet met o.a. nieuwe wetgeving die gemeenten bindende maatregelen 
oplegt om de duurzaamheidsdoelen in omvang en in tijd te gaan halen. In de aankomende raadsperiode zullen er daarom ook 
in Nunspeet op het gebied van duurzaamheid en energiebeleid vergaande beslissingen en maatregelen genomen moeten wor-
den. Het CDA ziet dit als een van de grootste uitdagingen in de komende raadsperiode. 

HET BEGRIP DUURZAAMHEID  

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verant-
woord leven, milieu, ecologie, sociaal zijn en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. 
Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s. 

· People (mensen) 
· Profit (winst) 
· Planet (aarde) 

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen 
en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een ver-
antwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen ver-
bruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de 
aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek. 

DE DEFINITIE VAN DUURZAAMHEID 

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “een ontwikkeling die aansluit op de behoeften 
van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.  

Kortom: bij duurzaamheid gaat het erom de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen 
hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.  

VAN ONDEROP 

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van onze gemeente. Daarnaast 
willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen, energiecoöperaties en ondernemers, en hen de ruimte 
voor het nemen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen bieden. 

VERDUURZAMEN WONINGEN 

Bij nieuwbouw van woningbouw is duidelijk welke kant we op moeten. De overheid heeft haar doelstellingen geformuleerd en 
deze worden o.a. in het bouwbesluit opgenomen en zo gerealiseerd. 

Hoe om te gaan met verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad is een andere opgaaf. Het massaal inzetten op nul-
op-de-meter renovaties en de bestaande woningvoorraad massaal ontkoppelen van de gasaansluiting is in tijd en in kosten 
eigenlijk een onmogelijke opgave. Gelukkig is er een alternatieve mogelijkheid en wel het ‘hybride’ maken van de woning. 
Daarbij gaat het om een relatief eenvoudige ingreep. Iedere woning wordt voorzien van een warmtepomp in hybride mode 
aan de bestaande (of nieuwe, kleine) gasketel en in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Bouw de rol van de gemeente die het goede voorbeeld geeft verder uit. 
· In het aanbestedingsbeleid duurzaamheid opnemen. 
· Minstens 50% van de woningen en bedrijven voor het jaar 2035 duurzaam zijn geïsoleerd, buurt voor buurt en straat voor 

straat. 
· Binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed zoals scholen en bestaande sporthallen verduurzamen, waardoor ze vol-

doen aan de bepalingen van de wet milieubeheer. 
· Nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed energieneutraal bouwen met als uitganspunt zo dicht mogelijk naar ‘nul op de 

meter’. 
· Bij de bestaande woningvoorraad uiterlijk in 2025 met behulp van alternatieve middelen een reductie van 50% op het 

gasverbruik en CO2-uitstoot realiseren. 
· Het geven van een goede voorlichting. 
· Het ontwikkelen een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen. 

ENERGIETRANSITIE 

Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Nederland loopt ver achter 
op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, 
aardgas en kolen zorgen nu nog voor ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik 
wordt opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Een probleem dat op lokaal niveau opgelost moet worden. De wereld 
mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen, ofwel goed rentmeesterschap, vormt de kern van de CDA-visie op energietran-
sitie.  

Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van 
verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel tot het succes. 

AFVALINZAMELING 

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar moet worden gestreefd 
naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te 
wekken.  

Het streven moet zijn het voorkomen van afval en vervolgens het hergebruik en het recyclen. Het CDA is daarbij voorstander 
van een bij-de-tijdse manier van afvalinzameling waarbij de voor- dan wel nascheiding zo optimaal mogelijk moet worden in-
gevuld. Het laagdrempelig maken van het afvoeren van bijvoorbeeld grof huisafval tegen zo laag mogelijke kosten moet wor-
den gestimuleerd. 

GEMEENTELIJK ENERGIELOKET 

Het energieloket is de centrale plek waar iedereen met zijn of haar vragen over energiebesparing en het energiezuinig maken 
van huizen, bedrijven, scholen, enz. terecht kan. Hier werkt de gemeente samen met bouwbedrijven, installateurs, netbeheer-
ders enz. om het voor huis- en gebouweigenaren zo makkelijk mogelijk te maken om een huis duurzamer te maken. Hierdoor 
zijn integrale adviezen mogelijk die ervoor zorgen dat bewoners een kosteneffectief en kwalitatief sterk aanbod krijgen. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Het opstellen van een energiekansenkaart om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare 
en duurzame energiebronnen. 

· Bij nieuwbouwprojecten willen wij duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in be-
stemmingsplannen, de nul-op- de-meterwoningen en een korting op de bouwleges vragen bij duurzame investeringen.  

· De bestaande bouw samen met (woningbouw)corporaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger maken. 
· Afspraken met de netbeheerders maken waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen. 
· Vanaf 2018 worden alle nieuwbouwwoningen verplicht aardgasvrij en duurzaam energieleverend gerealiseerd, tenzij om-

gevingsfactoren dit onmogelijk maken. 
· Het blijvend stimuleren van een regionale en of lokale energiecorporatie, zoals een vereniging voor collectief bezit van 

windmolens of zonnecollectorenpark.  
· Het gemeentelijke digitale en ook fysiek aanwezige energieloket wordt verder uitgebouwd tot dé plaats waar je op een 

laagdrempelige wijze en snel antwoorden kunt krijgen op al je energievragen. 

MOBILITEIT 

Duurzaamheidaspecten worden ook vertaald naar mobiliteit en dan met name die mobiliteit, die de uitstoot van CO2 maximaal 
beperkt. De opmars van e-bikes en e-auto’s is bezig aan een grote opmars en zal in de aankomende jaren alleen maar verder 
groeien. Het voornemen van mondiale autoconcerns om vanaf 2019-2020 alleen nog maar hybride - of e-auto’s te gaan produ-
ceren is daar tekenend voor. Mobiliteitsexperts en brancheverenigingen voor de auto- en fietsindustrie verwachten dat de e-
bike ook een steeds beter alternatief voor het woon-werkverkeer wordt. Maar voordat het zover is moeten er wel voorzienin-
gen zijn zoals voldoende oplaadpunten voor e-auto’s en e-bikes en comfortabele (snel)fietspaden.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Onderzoek naar en het realiseren van een snelfietspad F28, zie ook hoofdstuk 7, paragraaf over de F28 
· Het ontwikkelen en het samen met bedrijven realiseren van een toekomstbestendig oplaadpuntennetwerk voor zowel 

auto’s als fietsen in de gemeente Nunspeet.  
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5.  WAARDEN EN TRADITIE 

Waarden en tradities 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. Tradities ook die gevoed zijn door een lange geschiedenis van Nederland in de wereld. 
Een geschiedenis waarin velen uit Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen vanuit allerlei delen van de 
wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland en ook in Nunspeet.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het ondersteunen van activiteiten vanuit de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onder-
ling. 

· Activiteiten ondersteunen die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse en Nunspeetse cultuur, waarden en tra-
dities. 

· Daar waar mogelijk wordt de financiële ondersteuning gedaan op basis van een af te sluiten zogenaamd service-level 
agreement.  

· Het stimuleren van samenwerking tussen partijen en organisaties die op gelijke gebieden en doelgroepen werkzaam zijn, 
waardoor er voor die organisaties veel te winnen valt door meer gezamenlijk op te trekken. 

 LOKALE EIGENHEID  

De gemeente Nunspeet met haar vier kernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten kent een rijke, eigen cultuur. Of het 
nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor onze inwoners gedeelde 
herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en waarop onze identiteit tot uitdrukking 
komt.  

NUNSPEET KUNSTENAARSDORP 

Nunspeet als kunstenaarsdorp kent al een lange geschiedenis en is als term veel en ook weinig naar voren gekomen. Het CDA 
pakt die term nu weer op en ziet dat als beeldvorming van een gemeente, waarin cultuur en kunst echt behoren tot onze 
waarde en tradities.  

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een 
gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Met cultuur zijn persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. 
Soms leidt dat in onze diverse samenleving ook tot spanningen, vooral wanneer mensen zich in hun (culturele dan wel religieu-
ze) identiteit voelen aangetast.  

Kunst is het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, 
moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. En gelukkig komen veel 
van deze aspecten daadwerkelijk terug in de Nunspeetse kunstbeleving. Kunst is daarbij niet alleen een cultuuruiting, maar 
zeker ook een economische factor. 

Het belangrijkste bij cultuur en kunst is dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie, cultuur 
en kunst van waarde is zonder daarbij het te ervaren als iets statisch, maar veel meer als iets dynamisch.  De gemeente heeft 
daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals 
scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor bijvoorbeeld het 
beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik (kunnen) 
maken van andere culturele voorzieningen.  
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Via het onderwijs kennis laten maken met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden vaardigheden aangeleerd in de 
omgang ermee. 

· Het faciliteren en financieel ondersteunen van de grotere culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Nunspeet 
uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum, het Historisch Museum Elspeet, het MFA Veluvine naar omvang en taakstelling. 

· Het stimuleren van de kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven 
en/of het bedrijfsleven. 

CULTUREEL ERFGOED 

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. CDA Nunspeet hecht in het bijzon-
der waarde aan religieus en agrarisch erfgoed en feesten van gemeenschappelijkheid.  

Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor ko-
mende generaties te bewaren en toegankelijk te maken. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het investeren in het behoud van monumenten. Behalve grote restauraties ook ondersteuning van ook kleinere, maar 
even waardevol cultuurhistorisch erfgoed. 

NATUUR- EN FAUNABEHEER ALS WAARDE ASPECT 

De gemeente Nunspeet behoort qua oppervlakte tot een van de grotere gemeenten in Gelderland en is gelegen op de noord-
rand van de Veluwe. Kenmerk van het Nunspeets grondgebied is dat het een enorme diversiteit in landschappen kent. Water, 
weiden, akkerland, heidevelden, naald- en gemengde bossen en zandverstuiving komen voor en zorgen voor een uitdagend 
geheel. Uitdagend is, naast het zijn van bijvoorbeeld een sterke onderscheidende toeristische trekpleister, het beheer van 
zowel het landschap alsmede het beheer van de nog grotere diversiteit van de fauna. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het bosbeheer gericht moet zijn op een toekomstgericht en bestendig bosbeheer waar recreatieve, natuurlijke en eco-
nomische belangen in evenwicht moeten worden afgewogen. 

· Faunabeheer in het algemeen en die van de grote hoefdieren edelhert, het damhert, het ree, het wilde zwijn en de moef-
lon moet gestoeld en uitgevoerd worden op basis van de wet natuurbescherming, een professioneel opgezette faunabe-
heerorganisatie en daarvoor gecertificeerde faunabeheerders en dat al met een grote mate van transparantie. 

VEILIGHEID IN DE BUURT  

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een sterke samenleving, waarin alle mensen zich thuis en geborgen voelen. Een veilige 
gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden zowel vanuit de gemeente, maar zeker ook vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit en het vei-
ligheidsgevoel in de maatschappij. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en 
overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.  
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Dat mensen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid vormen. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij 
een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. 

· Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. 
· Daar waar nodig/gewenst faciliteren van initiatieven van (zorg)organisaties m.b.t. het veilig wonen. In een cultuur waarin 

de inspanning van de overheid gericht is op een zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen kent een veilig wonen 
naast de eigen verantwoordelijkheid ook een gemeentelijke verantwoording. 

· Het met de inwoners, politie en de gemeente in gesprek gaan over de veiligheid in de buurten. Daarbij actief de inwoners 
informeren over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en meewerken aan het oplossen van veiligheidsvraag-
stukken in hun buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw, het uitvoeren van snelheidscontroles of 
informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken. 

· Het attenderen van bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het 
veiligheidsgevoel te vergroten.  

· Het geven van bijzondere aandacht aan de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook 
daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. 

DRUGS AANPAKKEN IN PLAATS VAN GEDOGEN 

Het Nederlandse drugsbeleid gaat deels op de schop. Harddrugs zijn blijven verboden, maar op het gebied van softdrugs komt 
er een verandering naar het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Weliswaar begint dat met beperkte experimenten, 
maar wel met een concreet doel om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffee-
shops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn.  

Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan 
het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Schijnbaar speelt dit (nog) niet in Nunspeet, maar het 
CDA is ervan overtuigd dat dergelijke situaties ook in Nunspeet wel degelijk aan de orde zijn en/of kunnen komen. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het huidige beleid m.b.t. coffeeshops te blijven volgen. 
· De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten hard aanpakken in plaats van toe te staan. 

RADICALISERING 

Behalve over de opvang van nieuwkomers spelen in onze gemeente ook vragen over de integratie van culturele minderheden 
die al verscheidene generaties lang in Nederland wonen. Inzet van allen is nodig. Er moet worden voorkomen dat in Nunspeet 
wijken of buurten zich afkeren van de Nederlandse samenleving en plekken van achterstand en armoede broedplaatsen wor-
den van radicalisering.  

Als bevolkingsgroepen naast elkaar in de bestaande werelden komen te leven, valt de samenleving langs religieuze of etnische 
scheidslijnen uiteen. Juist de instellingen van verschillende bevolkingsgroepen of religieuze gemeenschappen spelen een be-
langrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in de samenleving.  

Naast in de eerste plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholen, kerken, 
moskeeën, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, enzovoort.  

 

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Dat jongeren kennis moeten krijgen van andere culturen en levensovertuigingen om zo vanuit de eigen afkomst en over-
tuiging bruggen te leren slaan naar de Nederlandse samenleving die we met elkaar vormen. 

BURGERSCHAP  

Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van burgerschap en de waarden die daarbij 
horen. Burgerschap is ook je onderdeel vormen van de Nunspeetse gemeenschap en je daar ook verantwoordelijk voor noe-
men.  

Het gaat er dan om dat mensen eigenschappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, 
rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Zonder zulke waarden verdwijnt de 
samenhang uit het maatschappelijk leven. Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden zon-
der daarbij een kritische houding los te laten. 

Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap – waarvan de vorming in de samenleving plaats-
vindt – kunnen versterken en ondersteunen. Allereerst door inspirerend te spreken. Politici en bestuurders kunnen waar nodig 
een moreel beroep op de samenleving doen. Dit is natuurlijk alleen geloofwaardig als politici zelf een goed voorbeeld zijn.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Onze lokale democratie mensen volop de kans biedt om burgerschap te tonen. Daarbij inzetten op meer zeggenschap, 
eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaar-
den schept voor het initiatief (doe-democratie).  

· Omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, wordt er extra ingezet om jongeren 
actief bij de samenleving te betrekken.  

· Een continuering dan wel verbreding van de mogelijkheden voor maatschappelijke stage. Samen met scholen en instellin-
gen wordt er gezocht naar een zinvolle invulling van deze stage. 

· De naturalisatiedag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt, wordt uit-
gebreid naar een burgerschapsdag. Een dag waarop naast felicitaties ook inzicht wordt gegeven hoe in Nunspeets bestuur 
en politiek functioneren en hoe de nieuwe Nederlander en de tot stemmen gerechtigde burger daar invloed op uit kan 
oefenen. 

· Ook alle jongeren die 18 jaar zijn geworden krijgen voor deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’ een uitnodiging. 

INTEGRATIE 

Steeds meer vluchtelingen of asielzoekers vragen asiel aan in Nederland. Als een asielzoeker erkend wordt als vluchteling (sta-
tushouder), dan krijgt deze persoon een vluchtelingenstatus en een vergunning voor een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Ge-
meenten zijn verplicht deze statushouders te huisvesten.   

Van de rijksoverheid krijgt ook de gemeente Nunspeet een jaarlijkse taakstelling opgelegd om statushouders te huisvesten. Dit 
aantal is gebaseerd op het inwonertal van de gemeente. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het CDA wil dat de gemeente statushouders vanaf dag één direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en 
vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt en een goede beheersing van de Nederlandse taal tot de 
belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers behoort. 

· Met behulp van vrijwilligers (maatjes) nieuwe Nunspeters snel hun plek laten vinden in de plaatselijke samenleving.  
· Statushouders krijgen niet automatisch voorrang bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Maar er is wel de taak 

hen woonruimte te geven. Bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid 
van sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen. 

· Als statushouders voorzien moeten worden van huishoudelijke middelen gebeurt dat in eerste instantie zoveel mogelijk 
in natura en door middel van vouchers.  

DEMOCRATISCHE LEGITIMITEIT EN BESTUURLIJKE NABIJHEID 

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 implementatie van de Omgevingswet. Gemeen-
ten moeten ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren, dat de democratische controle gewaarborgd is en 
samengewerkt wordt met andere bestuurlijke partners zoals de verbonden regiogemeenten, het waterschap en de provincie. 
De rol van lokale en regionale media, als controleur van de macht is daarbij onmisbaar. 

Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners en hun instellingen zelf kunnen bijdragen aan de samenleving vraagt het CDA 
bijzondere aandacht voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een netwerkende of zelfs partici-
perende overheid vraagt immers om een ander type bestuur. Bij een participerende overheid moeten bestuurders vanuit pu-
blieke doelen aansluiten bij inwoners en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente moet daarbij voor-
al kaderstellend en ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een beheerste, voorzichtige en verbindende hou-
ding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Dat het belangrijk is dat buurten en kernen invloed hebben op het beleid.  
· De dorpsraad, wijkraad of het wijkoverleg krijgt een eigen budget voor initiatieven vanuit de wijk. Het bestaande Gebieds-

fonds Kleine Kernen is daar een goed budgetvoorbeeld van. Van de dorpsraden verwachten wij daarbij dat zij een goede 
afspiegeling zijn van het dorp. 

· Dat gedecentraliseerde taken helder geformuleerd en transparant moeten zijn zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn 
en wat zij van de gemeente kunnen en mogen verwachten. 

· Het omarmen van burgerinitiatieven vanuit het vertrouwen in de samenleving. Dit past bij de CDA-visie waarin de samen-
leving het eerst aan zet is en de overheid daaraan vanuit haar eigen taak en opdracht dienstbaar is.  

 

GEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken 
zijn, bijvoorbeeld jeugdzorg of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden, bijvoorbeeld arbeidsmarktvragen regionaal opgetel-
de strategische beleidszaken. Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten vanuit kostenoverwegingen 
en/of door een schaalgrootte een betere dienstverleningskwaliteit door beschikbaar beter gekwalificeerd personeel mogelijk 
is. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie.  

 

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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DE KERN VAN SAMENWERKEN 

Alle samenwerkingsverbanden beginnen bij een positieve keuze, aldus het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG). Het CDA 
sluit zich volledig bij dit uitgangspunt aan en ook op de door het PMG geformuleerde stelling dat samenwerkingspartners voor 
elkaar moeten kiezen omdat ze elkaar vertrouwen, elkaar iets te bieden hebben, elkaar aanvullen of een gemeenschappelijke 
identiteit hebben. Alleen op die basis kom je tot een gemeenschappelijkheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat zowel in snelheid, kwaliteit en qua democratisch draagvlak en betrokkenheid.  

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP BESTUURLIJKE EN BEDRIJFSORGANISATORISCHE VLAKKEN 

Het CDA is ervan overtuigd dat samenwerken in intergemeentelijk en regionaal verband noodzaak is. Na het afhaken bij       
‘Meerinzicht’, het toentertijd beoogde samenwerkingsverband met Harderwijk, Ermelo en Zeewolde, is en wordt er op be-
drijfsorganisatorische vlakken intensief naar een samenwerking met Elburg en Oldebroek gezocht. Het CDA ziet die samenwer-
king als de nu ingeslagen weg, maar het CDA realiseert zich terdege dat op grond van sociaal, cultureel en vooral economische 
aspecten de gemeente Nunspeet veel meer georiënteerd is op het gebied Harderwijk / Ermelo. Recent verschenen weten-
schappelijke demografische - en economische rapporten bevestigen dat beeld nadrukkelijk. Op strategisch niveau wordt er op 
bestuurlijk - en ook uitvoeringsniveau samengewerkt met een aantal gemeenten op de Noord Veluwe. Het CDA vindt dat een 
goede zaak en essentieel voor het behalen en invullen van belangrijk (boven)regionale zaken zoals toerisme, economie en 
bereikbaarheid. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Samenwerkingsverbanden waarbij de democratische legitimiteit daarvan voldoende gewaarborgd is.  
· Gemeenteraden - en daarmee inwoners van gemeenten - moeten invloed hebben bij regionale samenwerking. 
· Een goed bestuur, voldoende slagkracht en een goede samenwerking tussen gemeenten is de oplossing voor het verster-

ken van de bestuurskracht van elke gemeente afzonderlijk en daarmee wordt het behoud van het autonome karakter blij-
vend mogelijk. 

· Het oog hebben voor veranderende standpunten en mogelijkheden voor samenwerken op bedrijfsorganisatorische vlak-
ken. 

ZONDAG: DE WAARDE VAN RUST, CULTUUR EN ONTMOETING  

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. Met de invoering van de koopzondag verdwijnt ook de gemeenschappelijke vrije dag waarop het 
maatschappelijk leven tot rust komt en aandacht en tijd kan worden gegeven aan andere wezenlijke belangen van het samen-
leven. Dit heeft dus niets te maken met de institutionele scheiding tussen kerk en staat, maar alles met hoe religieuze tradities 
de samenleving positief kunnen inspireren bij de vorming van immateriële waarden. 

Sociaaleconomisch is van belang dat verruiming van de openingstijden voor het midden- en kleinbedrijf relatief veel duurder is 
dan voor grote winkelketens. Uit onderzoek en buitenlandse ervaringen blijkt verder dat de werkgelegenheid en omzet niet tot 
nauwelijks groeien, maar zich vooral spreiden. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Met respect omgaan met de lokale gemeenschappen in Nunspeet die van kern tot kern verschillen. Ook de aard van acti-
viteiten op zondag verschilt per kern en per situatie wordt aan zulke verschillen ook op zondag recht gedaan. 

· Daarom blijft het mogelijk dat specifieke bedrijven en organisaties ook op zondag open zijn. Voorbeelden daarvan zijn 
horeca- en recreatiebedrijven en culturele instellingen.  
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6.      STERKE SAMENLEVING  

CDA Nunspeet wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken en kernen. Werken 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 verantwoordelijk-
heid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De plaatselijke overheid 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 en voor de organisaties die binnen de ge-
meentegrenzen activiteiten ontplooien. 

SAMENLEVINGSGERICHT WERKEN  

Het CDA gelooft dat de samenleving 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 voor-
keuren 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 wij-
ken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. 

DEREGULERING 

Deregulering, het vereenvoudiging of afschaffing van (ingewikkelde) regels, is al jaren een item in bestuurlijk Nederland en ook 
in Nunspeet. De praktijk leert dat het op sommige punten prima lukt, maar gelijktijdig op andere punten de andere kant op 
gaat met meer en veelal complexere regels. Het CDA wil voorkomen dat onze inwoners kopje-ondergaan in ondoorzichtige 
regels, onbegrijpelijke formulieren en benaderingen die hem of haar depersonaliseren en reduceren tot een object. 

DIENSTVERLENING GEMEENTE 

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraaggestuurde houding van de zijde van de gemeente. 
Het CDA staat voor een overheid die 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. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen wor-
den. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. 

· In een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de 
belangrijkste ontwikkelingen is. De internettechnologie biedt kansen om te komen tot steeds meer op maat gesneden, 
persoonlijke onlinedienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is. In de komende jaren worden flinke stappen zetten, 
maar wel met oog voor de situatie dat niet digitaal vaardige inwoners altijd alle relevante informatie moeten kunnen krij-
gen. 

· Een gericht aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen (burgers, ondernemers en verenigingen) waar zij met al hun vra-
gen over overheidsdienstverlening terecht kunnen. 

· Deregulering een constante afwegingsvraag is die bij iedere gemeentelijke beleidsbeslissing als toetssteen moet worden 
ingebracht. 

HUIS VAN DE GEMEENTE 
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Als de gemeente een natuurlijke bondgenoot van haar inwoners wil zijn, is het ook goed daar in de uitstraling zo veel mogelijk 
aan te doen. De dienstverlening van de gemeente Nunspeet moet persoonlijk zijn en uitgaan van een gelijkwaardige relatie 
met de inwoner. De ingang gezette cultuuromslag van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ cultuur moet de volle nadacht krijgen 
en is het omslagpunt van een alleen bepalende naar een meedenkende overheid. 

RIGHT TO CHALLENGE 

De term ‘Right to challenge’; het ‘recht’ om uit te dagen, staat voor een vernieuwende vorm van burgerparticipatie. Een vorm 
waarin de inwoners en verenigingen de mogelijkheid 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.  

 CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het gemeentehuis een ‘huis van de gemeente’ maken. Binnen dit huis zijn er mogelijkheden voor openbare ontmoetingen 
(tijdens en na kantooruren) die het aantrekkelijk maken voor mensen om elkaar te treffen, te praten en ideeën uit te wis-
selen en deze ideeën zo mogelijk tot uitvoering te laten komen.  

· Van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ cultuur. 
· Het invullen van het ‘recht om uit te dagen in, samen met bewoners- en maatschappelijke initiatieven. 
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7.  VITALE GEMEENTE  

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 wil-
len 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 het gemeentebestuur en de betrokkenheid van inwoners.  

VERWACHTINGSMANAGEMENT EN DUIDELIJKHEID 

Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. Wees daarbij transparant, duidelijk en eerlijk 
over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Een actief meedenken bij initiatieven vanuit de samenleving en nagegaan wordt hoe het initiatief gerealiseerd kan wor-
den. 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.  

· Dat ook grootschalige initiatieven kans van slagen hebben. Er zijn voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatie-
ven in het land die geleid hebben tot het opknappen van dorpscentra, beeldbepalende (historische) gebouwen, het instel-
len 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 opstellen van een gemeentelijk participatieplan. In dat plan moet duidelijk naar voren komen op welke terreinen par-
ticipatie kan plaatsvinden, hoe ver je als gemeente wilt gaan met nieuwe invullingen van de lokale democratie, hoeveel 
ruimte de inwoners hebben en wat die ruimte inhoudt. 

· Het vaststellen welke initiatieven gesubsidieerd worden en welke subsidie beschikbaar is per buurt, om zo ook middelen 
in te zetten voor thema’s of buurten waar anders geen initiatieven zouden ontstaan. 

· Communicatie, altijd en op tijd om zodoende een goede samenwerkingen tussen inwoners en gemeente te krijgen. Dus 
zeg als gemeente wanneer je wel iets met een plan gaat doen, en wanneer niet.  

· Houd inwoners niet voor de gek, schep geen onrealistische verwachtingen. 
· Duidelijkheid in communicatie. Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedu-

rende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. 
· De gemeente communiceert in een heldere en begrijpelijke taal.  

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS  

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de sociale samenhang 
en leefbaarheid van onze gemeente, wijken en kernen. Vrijwilligers en -organisaties bedenken vaak nieuwe vormen en wijze 
van invulling van dienstverlening voor hun gemeenschap.  

Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan en moet veel doen 
om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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MEER RUIMTE, MINDER KNELLENDE REGELS 

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder be-
perkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan vereni-
gingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.   

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· De regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers worden versoepeld en de administratieve lasten vermindert zodat 
vrijwilligers niet terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en kosten. 

· Er wordt kritisch gekeken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Daar-
bij moet het streven zijn een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge 
regel druk voor organisatoren te krijgen.  

· Passende regels voor het verlenen van evenementenvergunningen die in het verlengde liggen van alledaagse (vergun-
ningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk. 

· Ondersteuning van 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.  

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. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van com-
plexen.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Er wordt een energieregisseur aangesteld die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheids-
investeringen. 

· Het instellen van een revolverend 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 vast-
gesteld zodat deze aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging. 

BEWEGEN VOOR LEEFBAARHEID EN WELZIJN  

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere func-
tie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waar-
den en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. 

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 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 buur-
ten en dorpen. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Toegankelijke sportfaciliteiten zoals open clubs en sportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt. Waarbij 
eigen leden, bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te ra-
ken en te blijven.  

· Sportfaciliteiten moeten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
· Bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken 

naar combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. 

SPORTOVERLEG- EN BEHEERORGANISATIES 

Nunspeet kent een grote diversiteit van sportverenigingen en sportvoorzieningen. Landelijk gezien is er een trend het beheer 
van gemeentelijke sportvelden en -voorzieningen in één organisatie onder te brengen. Voor het zo noodzakelijke overleg tus-
sen de gemeente en de sportverenigingen blijkt de ‘platformmodel’ een middel te zijn dat de lijnen kort en duidelijk houdt en 
de verantwoordelijkheden bij de juiste instanties neerlegt.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het Sportbedrijf Nunspeet BV wordt verder ontwikkeld als de beheerder/exploitant van zo mogelijk alle gemeentelijke 
sportvelden en – voorzieningen.   

· Er wordt gestreefd naar een bestuurlijk overleg met de sportverenigingen in een zogenaamd platformmodel. 

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. Daarnaast kan sport breed onder de aandacht gebracht worden door het in te zetten bij citymarketing, werk-
gelegenheid en het bevorderen van de lokale economie.  

GROENE BUITENRUIMTE VOOR ONTMOETEN EN BEWEGEN 

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezon-
der. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en 
sociale ontmoeting in de buurt. We hebben te maken met het welbevinden van de hele mens.  

We streven dan ook naar Inrichting van openbare ruimte die recht doet aan de hele mens. Het is een lokale verantwoordelijk-
heid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drem-
pel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· De gemeente gaat het ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie. Speelplekken moeten functioneren als 
ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele buurt met voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen en voor 
mensen met en zonder beperking. 

· Openbare ruimte worden aantrekkelijker gemaakt voor bewegen en ontmoeting.  
· Collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen worden ondersteund door. 
· Het kansen geven aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelna-

tuur, etc. 
· Het groen in de buurt wordt op de wensen van de bewoners afgestemd. Over het niveau van groenonderhoud wordt ge-

communiceerd met omwonenden. 
· Zelf het goede voorbeeld te geven door het groen ecologisch te onderhouden, bijvoorbeeld door geen chemische midde-

len te gebruiken. 
· Kansen zien voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om 

gratis én buiten te sporten. 

CREËER VEILIGE OPENBARE RUIMTE 

De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld voldoende verlichting en door onoverzichtelijke situaties te voorkomen.  

Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen. Maar uitgangspunt is dat de samenleving als eerste ver-
antwoordelijkheid neemt voor haar leden. 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. 

BEREIKBAARHEID  

In een sterke samenleving is de factor bereikbaarheid van groot belang, een belang dat zich lokaal, maar ook (boven) regionaal 
op velerlei fronten als bepalende factor laat gelden. In een samenleving waarin wij het omzien naar elkaar als een van onze 
uitgangspunten zien moet een goede bereikbaarheid de fysieke mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te treden. Een 
goede bereikbaarheid vormt daarbij niet alleen ruimtelijke, maar ook sociale en economische uitdagingen, uitdagingen waar 
wij ons als CDA bewust van zijn en daar dus ook in tijd, ruimte en overleg maximaal voor willen inzetten. 

HET WENSBEELD 2030 

Het in december 2013 vastgestelde Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030 is voor het CDA nog steeds een waardevolle en 
inspirerende visie voor de toekomst van Nunspeet. Een toekomst die nog ver weg lijkt te zijn, maar om die visie echt in plannen 
en realisatie daarvan om te gaan zetten zal er in de aankomende raadsperiode heel veel inspanningen moeten worden gedaan.  

DE BEREIKBAARHEID BINNEN DE GEMEENTE 

Op het gebied van bereikbaarheid staat dat er in 2030 de bereikbaarheid van Nunspeet voor woon-, werk- en toeristisch ver-
keer geoptimaliseerd moet zijn. De oostelijke rondweg is nu realiteit geworden, de westelijke rondweg zal er vanwege zwaar-
wegende natuurbelangen vooralsnog niet komen. Het Stationsplein en omgeving is, mede dankzij het CDA-initiatief Stations-
plein, in een stroomversnelling gekomen met nieuwe inzichten en mogelijkheden. Vooruitkijkend komt er een volgende uitda-
ging aan en dat is de ontsluiting van de kern Nunspeet met een noordelijke rondweg die zo mogelijk aansluitend op de rond-
weg oost de verbinding gaat vormen naar west en de Randmeerkust en met aansluitingen voor de wijken Molenbeek, De Bun-
te en de Marsse en het bedrijvengebied Lepelingen. 
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DE BEREIKBAARHEID VAN EN NAAR DE GEMEENTE 

De bereikbaarheid van en naar de gemeente Nunspeet is van cruciaal belang. Goede provinciale- en rijkswegen moeten het 
aanbod van autoverkeer kunnen verwerken en de gemeente Nunspeet verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er dicht 
tegen het centrum een NS-halte is. Met name de verkeersdoorstroomproblematiek op de A28 leidt tot veel ongemak en tijds-
verlies. De binnenkomende provinciale wegen lopen vaak te vol. Aan die doorstroming gewerkt met het ontwikkelen van de 
stationsomgeving.  

DE A28 

De A28 is op de Noord Veluwe de belangrijkste verkeersader waar, als gevolg van het toenemende autoverkeer de dagelijkse 
groeiende fileproblemen een snelle oplossing geboden is. Het CDA zet zich maximaal in om op zo kort mogelijke termijn een 
rijksonderzoek uit te laten voeren naar de doorstroomproblemen van het verkeer op de A28 tussen de knooppunten Hoevela-
ken en Hattemerbroek. En vervolgens naar aanleiding van dit onderzoek aandringen op een snelle aanpak van de gevonden 
problemen te komen. 

DE F28   

Het CDA vindt dat, naast de probleemoplossing van de A28, er ook gekeken moet worden naar aanvullende bereikbaarheids-
mogelijkheden. Een snelfietspad F28 tussen uiteindelijk Zwolle en Amersfoort is daar een goede mogelijkheid voor en zal een 
positief effect hebben op de onderlinge (fiets)bereikbaarheid van de gemeenten op de Noord-Veluwe, maar ook op de aspec-
ten duurzaamheid en gezondheid. Het CDA vindt dat de gemeente Nunspeet in samenspraak met de andere Noord-Veluwse 
gemeenten zich moet inzetten om de F28 op de provinciale agenda te krijgen. 

GOED OPENBAAR VERVOER, OOK IN HET BUITENGEBIED 

Openbaar Vervoer (OV) draagt bij aan betere bereikbaarheid. Het stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving 
en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. In ons landelijk gebied komt het OV steeds verder onder druk te staan als 
gevolg van de bevolkingskrimp. Het CDA stelt zich open voor nieuwe initiatieven op dit gebied.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Samen met de provincie goede concessies afsluiten voor het openbaar vervoer, waarin de kernen en landelijke gebieden 
goed bereikbaar blijven. 

· Daar waar goed Openbaar Vervoer niet lukt, zich inzetten voor alternatieven.  
· Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer nog beter inspelen op de vraag van de reiziger.  

Innovatie op ICT-gebied die hierop is gericht stimuleren. Vraagafhankelijk vervoer kan ook een aanvullende functie heb-
ben voor reguliere ov-verbindingen door reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar ov-haltes te vervoeren. 

· Inwoners kunnen ook zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, auto-
delen etc. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer.  

· Inzetten op goede aansluiting op regionale knooppunten. 
· Mensen met een beperking moeten blijvend zonder hinder gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.  
· Het knelpunt stationsgebied wordt grootschalig aangepakt. 
· In 2030 zijn zoveel mogelijk spoorwegovergangen ongelijkvloers, in elk geval de kruisingen met de Eperweg en de Elspe-

terweg. Waarbij met deze infrastructurele maatregelen de aansluiting tussen de Veluwe (aan de overkant van de A28) en 
het Veluwemeer vanuit toeristisch-recreatief perspectief aanzienlijk verbeterd wordt en Nunspeet als toeristisch centrum 
aantrekkelijk bereikbaar blijft.  

· De mogelijkheden voor een noordelijke rondweg moeten onderzocht worden. 
· Inzet voor de aanpak van de A28 en de realisatie van de F28 in (boven)regionaal verband. 

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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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. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Vrijwilligers als verkeersbrigadier bij scholen wanneer dat de verkeersveiligheid kan bevorderen. 
· In straten in de omgeving van deze oversteekvoorzieningen worden snelheidverlagende maatregelen genomen, is er vol-

doende verlichting (sociale veiligheid) en komen er 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. 

VOLDOENDE EN BETAALBARE WONINGEN  

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning zelf als de woonomgeving. 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.  

Het huren van een woning is weer populair. Voor het eerst in lange tijd is de vraag naar huurwoningen toegenomen. De vraag 
naar sociale huurwoningen is redelijk constant, de vraag naar huurwoningen in de vrijde sector neemt sterk toe. Dat geldt ook 
voor seniorenwoningen die, zo mogelijk, zo dicht mogelijk bij kerncentra gerealiseerd moeten worden. Door de vergrijzing en 
doordat steeds meer ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het nodig te voorzien in huisvesting specifiek voor oude-
ren. Bij nieuwbouw moeten voldoende nultreden/gelijkvloerse woningen in een veilige woonomgeving met voorzieningen 
gebouwd worden. Wonen in het centrum van Nunspeet moet aantrekkelijk blijven en worden gestimuleerd. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het inzetten op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. 
Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan men-
sen die de samenleving kent. 

· Het realiseren van een gevarieerder aanbod van sociale huurwoningen met een op de gemeente gerichte verdeling tus-
sen betaalbaar (< € 500) en sociale huurwoningen in het duurdere segment.  

· Het stimuleren van het aanbod van huurwoningen in de vrije sector.  
· De huisvesting voor ouderen dicht bij het centrum en dus dicht bij voorzieningen krijgt prioriteit. Bij het opstellen van 

plannen worden ouderen actief betrokken.  
· Op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) blijft de gemeente ruimte bieden aan voor initiatieven. 

Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, wordt de cohesie ver-
sterkt en wordt de gemeente levendiger.  

· Samen met de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg 
wordt gecombineerd ter versterking van de participatiesamenleving. 
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8.   FAMILIE EN GEZIN  

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 en alleenstaanden, groepen die voor het CDA op gelijke hoogte met gezinnen worden gezet.  

GEZINNEN  

In al die gezinnen en families worden waarden en normen 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 ver-
dienen 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. 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. 

KINDVRIENDELIJKE BUURTEN  

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het 
kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spe-
lenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. 
Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. School-
pleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. 

Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn. Daarom wil het CDA vooral in kin-
derrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het uitvoeren van een strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van 
(sport)parken. Hiermee draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige 
routes en oversteekvoorzieningen. De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor 
verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt moet 
hierbij worden betrokken. 

· Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk 
zijn van groot belang en worden ondersteund. 

ONDERWIJS  

Het is de taak van de samenleving 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 en onderwijshuisvesting. 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij het kind geven. Ouders 
kiezen daarom zelf naar welke school hun kinderen gaan. 

· Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. Het zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar 
vervoer wordt gepromoot.  

· Schoolgebouwen moeten ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn.  
· Peuterspeelzalen en kinderopvang worden samengevoegd tot één voorschool, al dan niet deel uitmakend van een Inte-

graal Kind Centrum (IKC), zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren.  
· Kinderen tussen twee en vier jaar krijgen het recht op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvul-

lende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo 
kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd. 

· Het blijvend aandacht geven voor het faciliteren van een Buitenschoolse opvang (BSO) in relatie met het groot aantal met 
werkende ouders. 

· Het mogelijk maken danwel vergroten van onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs en special onderwijs in 
Nunspeet. 

JEUGDHULP 

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 bij problemen scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke 
mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Ook in Nunspeet zijn er kinderen die in (relatieve) armoede 
opgroeien. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen 
aan de maatschappij. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Bijdragen dat dat erbij bijvoorbeeld tijdens de keukentafelgesprekken dat scholen en instellingen elkaar weten te vinden. 
De gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs gaan nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preven-
tieprojecten. 

· Investeer – zo mogelijk in regioverband – in een gerichte aanpak om schoolverlating te voorkomen. Bijvoorbeeld via tijdi-
ge en regelmatige huisbezoeken. 

· Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan worden in een kindpakket samengevat zodat in een keer overzich-
telijk is welke aanvullende faciliteiten, en met voorkeur in natura, ten goede komen aan kinderen. 

SAMEN MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijk-
heid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waar-
devolle ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang. 

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 

Kerken, gebedshuizen en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten minste één ding ge-
meen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pas-
tores, dominees en allerlei vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis? Kerken dragen dus ook een schat aan wijsheid en 
ervaring met zich mee. Het zou dan ook gek zijn die kennis onbenut te laten.  
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Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de kennis van kerkelijk werkers over ar-
moede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken. 

In kerken – maar ook in andere religieuze instellingen zoals moskeeën, synagogen en andere geloofsgemeenschappen – leren 
jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook dat de overheid geloofsge-
meenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Wij 
vinden een regelmatig contact dan ook belangrijk. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Geloofsgemeenschappen worden betrokken bij de ontwikkeling van het jongeren- en het sociaal beleid.  
· Er wordt ingezet op een periodiek gemeenschappelijk overleg met alle in Nunspeet voorkomende geloofsgemeenschap-

pen. 

VERENIGINGEN 

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren dat sport leuk is, samen te wer-
ken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrech-
ter), 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 en 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. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Sport, cultuur, onderwijs en de gemeente worden via combinatiefunctionarissen verbonden. 
· De toegang tot sport en cultuur wordt voor ieder kind mogelijk gemaakt en daarom blijft de jeugdsport- en/of jeugdcul-

tuurfonds behouden.  

LOKALE TOEGANG ZORG  

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk dat dit in iedere gemeente goed 
gebeurt. Buurt- of wijkteams Jeugd en Gezin functioneren inmiddels in onze gemeente. Dergelijke multidisciplinaire teams op 
buurt- of wijkniveau gevestigd, functioneren goed en vangen veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp die 
niet door dure specialistische hulp hoeft te worden behandeld. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo 
laag mogelijk wordt.  
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DREMPEL OMLAAG VOOR JEUGDZORG 

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment wor-
den geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het 
valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg. Vaak gaat maar de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp via de 
lokale toegang. Ook huisartsen, kinderartsen en voogdijinstellingen vormen een toegangspunt tot de jeugdzorg. Het is belang-
rijk om als gemeenten te investeren in de relaties met deze verwijzers om ook samen met hen te werken aan een transforma-
tie van de jeugdzorg. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Er wordt gewerkt aan een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg. 
· Jongeren en hun familie moeten daarin duidelijk en op tijd worden begeleid. 
· Huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen worden betrokken bij de signalering van zorg die nodig is. 
· De samenwerking tussen basisscholen en de wijkteams wordt bevorderd. Juist om de drempel voor ouders te verlagen. 

Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur van het wijkteam op school. 

ZORGINSTELLINGEN VOOR JONGEREN 

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en ondersteuning op het juiste mo-
ment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden het onwenselijk dat de gemeente op diens stoel gaat zitten. Het 
is daarbij belangrijk dat gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren dreigen 
‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgver-
zekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk dat gemeenten oog hebben voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ont-
wikkelen. Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind en onnodige bu-
reaucratie terug te dringen.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit de eigen verant-
woordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn. Het experimenteren met nieuwe financieringsvormen 
en aanbestedingen wordt daarbij niet geschuwd. 

· Instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn worden gestimuleerd samen verantwoordelijkheid te nemen voor 
het opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het moment dat een jongere meerderjarig wordt en daar-
door niet meer onder de jeugdzorg valt. 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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9.   ZORG VOOR ELKAAR  

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 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 ook bij thuiszorg maatwerk. 

PREVENTIE  

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

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Er wordt samen met instanties gewerkt aan een rookvrije omgeving, zoals de schoolpleinen. 
· Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te bieden wordt de keuze voor een gezonde 

leefstijl bij de leden of leerlingen te bevorderd en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegengegaan. Ge-
meente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan.  

AANPAK LAAGGELETTERDHEID 

In Nunspeet zijn volgens het CBS ca. 3000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en of een gebrek aan digitale vaar-
digheden 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.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Mensen die moeite met lezen, schrijven en of een gebrek aan digitale vaardigheden krijgen de kans om aan de vaardighe-
den te werken die zij nodig hebben om mee te kunnen doen.  

· Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en samen met werkgevers en onderwijsinstellingen wordt er gedaan om 
laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. 

PASSENDE VOORZIENINGEN 

In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in wijkontmoetingscentra en dorpshuizen als dé plekken voor culturele en 
sociale activiteiten. Maar ook door het bereikbaar maken van voorzieningen door bijvoorbeeld buurtbussen en toegankelijk 
Openbaar Vervoer. 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.  
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt is gewenst.  
· Het voortouw wordt genomen in het gesprek over mobiliteit en daarbij wordt de mogelijke samenhang verkent van leer-

lingenvervoer, doelgroepenvervoer, wsw-vervoer en vrijwilligersinitiatieven zoals met buurtbussen. 
· De wijkbus wordt daar waar mogelijk geïntroduceerd dan wel de bestaande voorzieningen vanuit de zorgorganisaties 

worden verder uitgebreid.  
· Samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners wordt een actieplan voor een goede toegankelijkheid 

opgesteld.  
· Jaarlijks wordt er een rondgang samen met ervaringsdeskundigen gemaakt naar drukbezochte plekken in de gemeente 

om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. 

MANTELZORG 

Mantelzorgers zijn veelal de drijvende krachten in de ouderenzorg en voor gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers 
vinden het normaal danwel zien het als een morele plicht om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis.  Wij 
hebben grote waardering voor mantelzorgers en voelen het als een plicht om hun zorgverlening te ondersteunen en te verge-
makkelijken. Daarom vinden wij dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om deze 
korting 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. 

Daarnaast moeten de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op 
adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en 
training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige 
trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· De mantelzorger of ouderenadviseur krijgt een vaste positie bij het keukentafel-gesprek. 
· Mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, worden bij het opstellen en de uitvoering van het beleid betrokken. 
· Het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits wordt mogelijk. 
· De professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning wordt verder 

ontwikkeld. 

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 maatschappe-
lijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid en daarom komt er een gemeentelijke aanpak 
van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. 

· Het onderwerp eenzaamheid komt tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde. 
· Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat 

aannemen. Op deze manier kunnen er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang wor-
den gezet. 

· De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Zij worden actief bij de samenleving betrokken.  
· Aan alle mensen die de AOW- gerechtigde leeftijd bereiken wordt een informatiepakket aangeboden waarin zij worden 

opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.  

SAMENWERKING MET PROFESSIONALS  

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

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het in regie nemen van een integrale zorgaanpak door de professionals samen met verzekeraars.   
· De integrale aanpak wordt gewaarborgd door een goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-

uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties). 

VERWARDE PERSONEN 

De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente heeft ook jegens verwarde personen en hun 
problematiek een verantwoordelijkheid.   

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Er moet in de regio Noord-Veluwe 24-uursopvang beschikbaar zijn.  
· Er wordt met politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een ‘actieplan verwarde personen’ opgesteld, ook 

op het gebied van preventie. 
· Overleg met de zorgverzekeraars voor voldoende financiële middelen voor psychiatrische zorg aan huis. 

FINANCIËN  

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 uitgangs-
punt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg. 

De bestaande regeling dat om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen de gemeente een collectieve zorgverzeke-
ring heeft afgesloten met een bepaalde zorgverzekeraar moet in stand worden gehouden.  
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DE MENSELIJKE MAAT CENTRAAL 

Wie grotendeels afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat zelf te regelen en naar eigen inzicht vorm te geven. Boven-
dien verloopt financiering van zorg dan niet via zorginstellingen, maar vindt plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig 
hebben. Het CDA is om deze redenen groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. 

Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem waarmee 
zorg kan worden ingekocht wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo beschermen we de menselijke maat in de zorg. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het persoonsvolgend budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. Hierdoor kan zorg 
dicht bij huis worden geregeld. 

· Misbruik van het PGB komt helaas voor. Dit moet actief tegen worden gegaan.  
· PGB-ontvangers moeten achteraf verantwoording afleggen om fraude tegen te gaan.  

CLIËNTPARTICIPATIE 

Gemeenten hebben vaak verschillende adviesraden op het gebied van zorg en welzijn. Het is van belang dat hieraan ook erva-
ringsdeskundigen 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 be-
staande beleid.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Om integrale advisering verder te versterken worden de rol en de functie van de Adviesraad Maatschappelijke Onder-
steuning Nunspeet uitgebreid. Deze raad wordt een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft van het colle-
ge van B&W en ook aan de gemeenteraad. 

· Het stimuleren dat ook jongeren actief deel kunnen uitmaken van adviesorganen dan wel als zelfstandig jongerenadvies-
orgaan zijn plek in de Nunspeetse samenleving krijgt.  

· Bestaande cliëntenraden worden bij het opstellen en bij de uitvoering van beleid betrokken, ook kunnen ze naast de pati-
ent gaan staan bij geschillen. 

· Daar waar mogelijk de vorming van een pool van onafhankelijke klantadviseurs gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit de ou-
derenbonden, die cliënten kunnen bijstaan in keukentafelgesprekken. 

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. 

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Dat er beperkte procedures komen en subsidies om families en buurten te helpen. Dat geldt ook de verantwoording door 
zorgorganisaties. 

· Dat zorgverleners en zorgvragers bij elkaar worden gebracht om aan te wijzen welke regels overbodig zijn. Een concreet 
dereguleringsplan wordt opgesteld. 

· Er een formulierenbrigade wordt ingesteld: een groep ambtenaren en ervaringsdeskundigen die mensen, gratis, helpen 
met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren en adviseert bij het vereenvoudigen van 
de bestaande formulieren. Samen met de formulierenbrigade worden zo regels verzameld die geschrapt kunnen worden 
en formulieren die eenvoudiger gemaakt kunnen worden. 

WERK EN PARTICIPATIE  

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. 

WERK 

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en parti-
culiere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen voor wie 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. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het organiseren van één werkgeversbenadering. Daarbij worden werkgevers met concrete mogelijkheden voor plaatsing 
benaderd door één instantie (die optreedt voor gemeente, WSW-bedrijf en waar mogelijk ook het UWV). 

· Het invullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, 
mobiliteitsbonussen en no- riskpolissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsin-
gen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching. 

· Bemiddeling voor bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het bestaande 
vrijwilligerssteunpunt, wordt verder maximaal ondersteund. 

· Omdat de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet een gouden combinatie kunnen zijn om 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe banen te scheppen wordt er samen met het bedrijfsleven ge-
zocht naar de mogelijkheden om reguliere banen te scheppen in BIZ-projecten. 

ARMOEDE 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daar-
om wil het CDA een actief armoedebeleid van de gemeente Nunspeet. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelfverantwoorde-
lijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden en voorkomen beter is dan genezen. Goed toegankelijke en begrij-
pelijke informatie over de minimaregelingen van zowel de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde.  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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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. 

SCHULDEN ALS SNEEUWBALEFFECT 

Schulden gaan vaak hand in hand met armoede. Het heeft een soort sneeuwbaleffect. Een vordering van bij voorbeeld de Be-
lastingdienst kan niet worden betaald, en daardoor wordt een boete opgelegd. Dan wordt betalen alleen nog maar moeilijker 
en andere rekeningen, zoals huur en zorgverzekering, blijven onbetaald liggen. Ook daarop volgen weer boetes of extra incas-
sokosten: de sneeuwbal vol schulden is niet meer te hanteren. De man of vrouw komt, in het politieke vakjargon, in de pro-
blematische schulden terecht. En ja, dat leidt vaak tot de conclusie: eigen schuld. Je bent dan schuldig aan wanbetaling. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken, van Humanitas of van scholen) worden daar 
waar mogelijk ondersteund. Dit kan door het geven van subsidie, maar ook door te zorgen voor huisvesting of praktische 
hulp te bieden. 

· Het alert zijn op signalen van oplopende armoede en schulden. Hoe eerder er gericht hulp kan worden geboden, hoe be-
ter het voor de betreffende inwoner is. 

· Daar waar nodig wordt het vinden van een geschikte accommodatie voor Voedselhulp ondersteund. 

  



 

 
CDA-verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

Pagina 32  

 

 

CDA, vóór jou! 

10.   EERLIJKE ECONOMIE  

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat onze 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 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 groei-
en. 

Gemeenten kunnen beperkte, maar wel belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Nunspeters zijn werkzaam in het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale onder-
nemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een floreren-
de lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbe-
leid te voeren. 

BEDRIJVIGHEID  

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van Nunspeet. Mensen werken als werkne-
mer of starten een eigen bedrijf. Naast algemene bedrijvigheid is de specifieke bedrijvigheid in een dorp of een stad veelal 
(cultuur)historisch bepaald. Duurzame werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de historische bedrijfs-
tak, en dus de kennis, en door het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen (onderwijs, zorg) 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. 

ONDERNEMERSCHAP 

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfs-fasen 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. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het gebruik van leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden wordt geïnventariseerd en gestimuleerd om 
startende en kleine ondernemers te huisvesten.  

· De afdeling bedrijvenaccount wordt verder geprofessionaliseerd, gericht op een maximale ondersteuning van het be-
drijfsleven en gelijktijdig het werken met één gemeentelijke accountant bij bedrijfsontwikkelingen. 

WERKGELEGENHEID 

Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten zijn de aanjagers van duurzame werkgelegen-
heid 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. Gemeenten geven ruimte aan bedrijven met veel 
werkgelegenheid. 

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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ARBEIDSMIGRATIE 

Door de toenemende krapte op onze arbeidsmarkt dan wel het onvermogen voldoende Nederlanders te herscholen is er een 
blijvende en misschien wel toenemende behoefte aan arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. Ook deze groep van 
(toekomstige) werknemers heeft recht op een volwaardige huisvesting en omgevingscultuur. Met name op het gebied van 
huisvesting heeft de gemeente een faciliterende, maar zeker ook een controlerende taak. 

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 bepleiten wanneer mensen in een uitkeringssituatie er een pas-
sende tegenprestatie wordt geleverd. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijk-
tijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Het inzetten op duurzaam werk waarbij tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. 
· Binnen de regels wordt er gezocht naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek had moet nu nog 

daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet. 
· Het versterken en vereenvoudigen van regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met 

een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij. Hierin moet de gemeente het 
goede voorbeeld geven. 

KORTE METTEN MET FRAUDE 

Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is onverteerbaar voor alle mensen die 
zich wel aan de regels houden en zij die met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de gemeen-
schap. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· De bestaande regionale aanpak voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs wordt voorgezet. Dat kan 
bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen 
vaststellen. Bij werkelijke, opgespoorde fraude dient wat ons betreft ook vaker strafrechtelijke vervolging plaats te vin-
den. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn een zaak van de lokale overheden. Voor sommige bedrijfstakken zijn ar-
beidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen werknemers die hier tijdelijk (kort en lang) ver-
blijven, en werknemers die zich hier willen vestigen. De gemeente moet die laatste groep stimuleren om zich als inwoner in te 
schrijven. 

DIGITAAL NETWERK 

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen daarbij een basisvoorziening voor een 
innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele bereikbaarheid een basisvoorziening voor de economie, leefbaar-
heid, zorg en veiligheid.  

  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Inzet om het Nunspeets buitengebied ook te voorzien van een bij-de-tijdse digitale infrastructuur moet blijvend sterk on-
dersteund worden. 

· Werken aan een gegarandeerde mobiele bereikbaarheid in de gehele gemeente. 
· Het faciliteren en daar waar nodig ondersteunen van een toegankelijk Wifi-netwerk in de dorpskernen. 

DETAILHANDEL 

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 de kernen is het nodig dat de bewo-
ners en bezoekers passende belevingen aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelge-
ving. 

Het CDA zet in op een centraal centrumgebied in de kernen 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. Het CDA is van mening dat detailhandel op meerdere 
plekken in de gemeente versterkend werkt voor de lokale economie. Perifere detailhandelszones en landwinkels hebben alle 
hun eigen waarde voor consumenten en dragen elk op hun eigen manier mee aan de vitaliteit van onze gemeente. Verkopen 
aan huis in plattelandsgebieden zijn van meerwaarde voor agrarische bedrijven en daarmee voor het behoud van voedselpro-
ductie en groene landschappen. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het voortzetten om de ingeslagen weg voor de ontwikkeling van de centra in Nunspeet en Elspeet en pakt de mogelijkhe-
den en wensen in Vierhouten en Hulshorst op. 

· Het parkeren blijft aantrekkelijk, gratis parkeren middels regulering via blauwe zones is en blijft een sterke Nunspeetse 
visitekaartje. 

· Direct buiten het centrum kan worden gekozen voor gratis parkeerterrein met goede verbinding naar het centrum. 
· De centrumgebieden worden realistisch afgebakend en binnen dit gebied wordt slim en ruimhartig met ruimte voor win-

kels, horeca en dienstverleners omgegaan.  
· Aansluitpunten van de kerncentra op het wegennetwerk worden geoptimaliseerd waarbij aangedragen mogelijkheden uit 

het de vigerende centrumvisie Nunspeet serieus worden beoordeeld en zo mogelijk ook gerealiseerd.  
· Lege ruimtes worden zo mogelijk beschikbaar gesteld voor experimenten van (experimentele) ondernemers. 
· Branchevervaging en -vermenging zijn goede experimenten, die vaak voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en le-

vendigheid in de buurt zorgen. 
· Een samen met de ondernemersverenigingen en bracheorganisaties op te stellen realistisch en evenwichtig vestigingsbe-

leid. 
· Het koppelen van het dorpscentrum aan unieke evenementen om je te onderscheiden van anderen. Dit kunnen themati-

sche evenementen zijn die passen bij cultuur en historie van het dorp, maar ook éénmalige festiviteiten. 

RECREATIE ALS ECONOMISCHE DRAGER 

De gemeente Nunspeet is al heel lang een toeristische trekpleister op de Veluwe met een groot aanbod aan verblijfsvoorzie-
ningen en ruime mogelijkheden op het gebied van vooral extensieve recreatie. Jaarlijks komen er duizenden mensen op be-
zoek die kort, maar ook voor langere tijd, ergens in Nunspeet verblijven.  
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Recreatie en toerisme vormen een van de belangrijkste economische inkomstenbronnen van de gemeente Nunspeet. Inkom-
sten voor de gemeente zelf in de vorm van toeristen- en forensenbelasting en een veelvoud daarvan wordt omgezet bij het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Nunspeet. 

Nunspeet heeft veel recreatiebedrijven, in omvang, doelgroep en kwaliteit verschillend. Het regionale programma ’Vitale va-
kantieparken’ zet in op een versteking van de gehele verblijfsrecreatie. Daarnaast is het versterken van de toeristische positie 
van de gemeente Nunspeet een belangrijke uitdaging geworden. De manier waarop de gemeente Nunspeet omgaat in de be-
steding van de toeristen – en forensenbelasting is daar van directe invloed op. 

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 

Binnen de gemeente Nunspeet zijn meerdere organisatie direct en indirect betrokken bij de landelijke en regionale promotie 
van Nunspeet in allerlei vormen. Ook wordt er door die partijen ingezet op het aantrekkelijk maken van de gemeente Nun-
speet d.m.v. verschillende activiteiten. De gemeente Nunspeet draagt in de kosten bij middels cofinanciering in de vorm van 
subsidies.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Het inspelen op de uniciteit van Nunspeet. Vanuit de historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van onze 
gemeente worden ontdekt.  

· Het blijvend ondersteunen van de stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum en het Historisch Museum 
Elspeet als de voortrekkers van de promotie en marketing van Nunspeet. Die ondersteuning wordt naar inbreng eigen 
vermogen, takenpakket en doelgroep op maat wordt gemaakt. 

· De forensenbelasting kan als algemeen dekkingsmiddel gehandhaafd blijven en de toeristenbelasting kan onder de nieu-
we naam verblijfsbelasting als doelbelasting worden ingezet. 

· De recreatieondernemers worden in georganiseerd verband (RECRON, BKN) betrokken in het aanbrengen van de ‘oor-
merken’. 

· Er wordt een zogenaamd ‘Initiatieffonds’ ingesteld. Een fonds van jaarlijks € 35.000, van waaruit op een eenvoudige wijze 
initiatieven van uit de bevolking, verenigingen en of ondernemers voor promotieactiviteiten door middel van cofinancie-
ring georganiseerd kunnen gaan worden. 

· De recreatiebedrijven die zich louter en alleen richten op het huisvesten van arbeidsmigranten moeten een andere status 
krijgen. 

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 in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun bood-
schappen. Vanwege deze aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een optimaal economisch klimaat werken gemeen-
ten samen in bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden op zowel strategisch- als op uitvoeringsniveaus.  Belangrijk is wel 
dat gemeenten samenwerken vanuit een cultuur van vertrouwen en vanuit die optiek op zoek gaan naar werkbare vormen die 
ruimte laten aan verschil en variëteit.  

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Bij het opstellen van een omgevingsvisie dient de regionale economie een belangrijk onderdeel te zijn. 
· Samen met de ondernemers en het onderwijs wordt een gezamenlijke visie opgesteld voor de regionale economie. 
· Onderwijsinstellingen en andere partijen, zoals vervoerders, worden actief bij het gemeentelijk en regionaal samenwer-

kingsbeleid betrokken. 
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RUIMTE GEVEN  

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. 

KANSEN BENUTTEN 

Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeente zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie, gebaseerd op de optimale 
economische kansen van onze gemeente. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvi-
sie is daarbij een vanzelfsprekend. Belangrijk is dat door specifiek te vragen naar belemmeringen die worden ervaren bij on-
dernemerschap die terug te koppelen naar het beleid waar dat aangepast kan worden. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Experimenten worden toegestaan om ondernemerschap optimale kansen te geven.  
· In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk.  

AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID 

In het Nunspeetse buitengebied moeten landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. Het CDA wil een vitaal platteland 
zonder dat dit ten koste gaat van de bijzondere kwaliteiten van het buitengebied. Een aanzienlijk deel van de in ons buitenge-
bied aanwezige waardevolle natuurgebieden moet beschermd worden. In die gebieden moet het landschappelijk karakter 
worden bewaard. 

De agrarische bedrijvigheid heeft ook ruimtelijke consequenties. De landbouw heeft vanuit de historie mede het landschap 
gevormd en heeft ook nu nog een belangrijke rol als beheerder van het landschap. De agrarische bedrijven zijn ook een belang-
rijke economische sector van het buitengebied. De agrariërs moeten daarom de ruimte houden voor hun bedrijfsactiviteiten. 
Het aantal agrarische ondernemers zal in de toekomst verder afnemen, maar de ondernemers die doorgaan hebben steeds 
meer ruimte nodig. Het CDA hanteert het uitgangspunt dat het huidige agrarische gebied behouden blijft voor de sector, zodat 
er ruimte blijft voor economisch rendabele gezinsbedrijven. Wij willen boeren, die bijdragen aan het landschap, dierenwelzijn, 
milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet beperken door de omvang van het bouwblokken, 
maar belonen door meer planologische ruimte. De agrarische bebouwing moet landschappelijk zo goed mogelijk ingepast wor-
den, streekeigen erfbeplanting kan daarbij een goede rol spelen. 

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID IN DE AGRARISCHE SECTOR 

Het CDA kiest ook voor innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector. Het CDA vindt dat agrarische bedrijven die milieu-
vriendelijk ondernemen en bereid zijn daarin te investeren planologisch de ruimte moeten krijgen om te groeien. Het gebruik 
van duurzame energie stimuleren en afgekondigde maatregelen, zoals asbestsanering van staldaken, verder faciliteren. Ook 
kleinschalige agrarische en biologische bedrijven moeten een kans van slagen hebben, waarbij de levensvatbaar van dergelijke 
bedrijven zo mogelijk door samenwerking te bevorderen. 
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CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR:  

· Het streven naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie en dat vraagt dus om een integrale 
gemeentelijke aanpak. 

· Het bevorderen van de inzet van de agrarische ondernemers als ook de groenbeheerders van ons natuur en landschap-
pen. Het groene, weidse landschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee 
aan de omgevingskwaliteit waar Nunspeet om bekend staat. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet 
dus zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur. 

· Inzet op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van land-
bouwgrond moet zo mogelijk worden voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische onder-
nemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud.  

· Er wordt ruimte geboden voor de levensvatbaarheid van de landbouw aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het 
landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.  

· Het samen met de eigenaar actief aan de slag gaan met vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende stallen, om ruimte te 
bieden aan een nieuwe bestemmingen. 

· Er wordt meegewerkt aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat bezien of bedrijfswoningen nodig zijn 
voor de bedrijfsactiviteiten. 

VAKONDERWIJS  

Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Nederland is steeds meer een kennis-
land. 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.  

AMBACHTELIJKHEID 

De gemeente stimuleert dat het onderwijs voor ambachten (vmbo-mbo-hbo), al dan niet in regionaal verband, goed toeganke-
lijk is en samenwerkt met het bedrijfsleven. De gemeente is daarbij vooral aanjager en intermediair. Daarnaast kan de gemeen-
te inzetten op mogelijkheden om nabij bedrijven(terreinen) ruimtes beschikbaar te stellen voor stageplaatsen en/of dooront-
wikkelingsmogelijkheden voor bestaand ambachtelijk personeel. 

CDA NUNSPEET VINDT DAT DE GEMEENTE GAAT VOOR: 

· Ruimte voor deals met het bedrijfsleven dat bij indienstneming van werklozen de ‘winst’ voor gemeenten deels wordt 
gebruikt voor investeringen in vakonderwijs. 

· Daar waar mogelijk ruimte creëren voor opleiden in en nabij bedrijven(terreinen). Dit betekent mogelijk aanpassingen 
van bestemmingsplannen en/of gebruik van leegstaande panden. 

· Stimuleren dat er voldoende werkervaringsplaatsen komen via aanbestedingseisen en via de eigen organisatie. 
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11.    DE GEMEENTE 

Het besturen van elke organisatie, onderneming en ook gemeente is een uitdaging op zich. Een uitdaging die alleen met veel 
inzet, kennis en ook vooral enthousiasme ingevuld kan worden. Voor de gemeente blijft in de nabije toekomst de uitdagingen 
in een stroomversnelling en in toenemende zwaarte binnenkomen. De omschakeling in de WMO, de jeugdzorg en de participa-
tiewet zijn net gerealiseerd of zitten nog midden in het transformatietraject. De volgende uitdaging in de vorm van de imple-
mentatie van de Omgevingswet kondigt zich al aan en gaat veel van het bestuur vragen.  

Het CDA wil daarbij vooral het college het bestuur laten zijn en de raad zijn eigen kaderstellende en controlerende taak laten 
invullen. Geen raadsleden die bij voortduring op de bestuurdersstoel willen gaan zitten, maar gelijktijdig de verantwoordelijk-
heid daarbij omzeilen. Het CDA is voor samenwerken waarbij samenwerken in de bedrijfsorganisatie geen politieke zaak is, 
maar een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hoe eerder dat in NEO-verband gerealiseerd wordt, hoe beter het is.  

DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN 

Een gezonde gemeente 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 be-
lastinggeld, direct of indirect opgebracht door de inwoners van onze gemeente.  

We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten 
voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten zonder 
daarbij krenterig te worden en geen ogen meer hebben voor veelbelovende initiatieven en innovaties. De hoogte van de ge-
meentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in 
de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investerin-
gen. 

Ook op het gebied van financiën wordt het meer een meer duidelijk dat de gemeente niet meer alles voor de burger regelt, 
maar een gesprekspartner is die meehelpt met het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen. 

TRANSPARANTIE 

De uitgaven van de gemeente moeten volledig duidelijk te volgen zijn. Daarom wil het CDA dat op de gemeentelijke site een 
duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeentesubsidie ontvangen en de taken die men uitvoert. De sinds 
2017 in gebruik zijnde App gemeentefinanciën is een goed voorbeeld van transparantie en met name de bekendheid daarvan 
moet bevorderd worden 

BALANS IN RESERVERINGEN EN INVESTEREN 

De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners vooropstellen. De lokale overheid moet daar-
bij een ordelijk financieel beleid voeren en een goede balans zoeken tussen het reserveren en investeren waarbij voor het CDA 
geldt dat niet investeren stilstand en achteruitgang betekent. 

OMGEVINGSWET  

Nadat de gemeente in de afgelopen raadsperiode veel taken van het Rijk gekregen heeft op het sociaal domein is de volgende 
decentralisatie opkomst. Op 1 januari 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt 
wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Met deze wet worden er veel bevoegdheden overgeheveld van Rijk 
naar gemeenten. Daardoor zijn de gemeenten in staat om daadwerkelijk een integraal omgevingsbeleid te gaan voeren.  
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12.    TOT SLOT 
 

Wij geloven in de kracht van de samenleving, het vermogen van inwoners en organisaties om zelf  
verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen.  

Die samenleving bevindt zich niet in het gemeentehuis, maar zit daarbuiten.  
En die samenleving verandert, ook in Nunspeet. 

CDA Nunspeet is een partij die het gewone waardeert, de idealen hooghoudt en  
de handen uit de mouw steekt om dat waar te maken. 

Het krachtenveld tussen politiek, inwoners en de overheid vraagt om politici met gevoel 
 voor wat er speelt in onze samenleving en  

daarbij de stip op de horizon niet uit het oog verliezen. 

 
Onze kandidaatraadsleden op de CDA-kandidatenlijst zijn de toekomstige lokale politici 

 waarin de gehele samenleving zich kan herkennen. Het zijn mensen die weten wat 
 er speelt in Nunspeet, die de zorgen maar ook de ambities van inwoners kennen 

 en die werk maken van hun inspiratie. 

 

 

 

  



 

 
CDA-verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

Pagina 40  

 

 

CDA, vóór jou! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Altijd bereikbaar 
 

www.cdanunspeet.nl 
info@cdanunspeet.nl 

twitter.com/cdanunspeet 
facebook.com@Cda-nunspeet 

 
 

De digitale versie van dit verkiezingsprogramma staat op www.cdanunspeet.nl 
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