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1.

INLEIDING

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA. Het programma is ontwikkeld voor de periode
2014 - 2018, een periode die naar verwachting gepaard zal gaan met veel economische en maatschappelijke onzekerheden en uitdagingen in de wereld om ons heen. Maar het is ook een periode
waarin op een bescheiden herstel van onze economie gehoopt mag worden met alle effecten van
dien. In de komende periode worden de gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden
enorm uitgebreid. 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. Ondanks dat minder optimistische en ook nog onduidelijke beeld wil het CDA
positief de nabije toekomst ingaan in de overtuiging dat een dergelijke benadering de meeste kans
geeft op positieve resultaten. Dit verkiezingsprogramma 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 referentiekader voor onderhandelingen voor een mogelijke coalitievorming en politieke samenwerkingsverbanden. Uit dit programma wordt een beknopt aantal kern- en speerpunten
gedestilleerd, punten die het ‘gezicht’ van het CDA in de komende jaren gaan bepalen.
KERN VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
De kern in ons verkiezingsprogramma is onze overtuiging dat een goede Nunspeetse samenleving
alleen in stand kan worden gehouden door elkaar te respecteren, samen te werken en vooral met
elkaar in gesprek te gaan. En dat kun je alleen maar bereiken in een samenleving waarin mensen het
gevoel hebben dat de samenleving van hun is; ‘ik maak het verschil en niet alleen de regeltjes.’ De
menselijke maat terug in de Nunspeetse samenleving. Een samenleving waarin de burger centraal
staat en de overheid diezelfde samenleving maximaal ondersteunt en faciliteert.
Respect voor elkaar en voor de natuur behoort tot het CDA gedachtegoed en is ook voor Nunspeet
van toepassing. Dit betekent ook met elkaar communiceren op een volwassen en respectvolle manier.
Alleen dan kan er sprake zijn van wederzijds vertrouwen tussen burger en overheid en burgers onderling, een in onze ogen absolute noodzaak om de toekomst vol vertrouwen en positief tegemoet te
zien.
Sommigen denken onze samenleving sterk te maken door de markt de vrije loop te laten. Maar in het
leven draait het om meer dan alleen de economie. Samenleven, maatschappelijke geborgenheid,
betrokkenheid en gezondheid zijn eveneens zeer waardevolle punten in het leven. Anderen denken
via de overheid de samenleving sterker te maken, waardoor vaak teleurstelling volgt en het eigen
initiatief van mensen wordt ontmoedigd.
Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschap bouwen. We verzetten ons tegen zaken
die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholmisbruik. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in.
TOELICHTING OP HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Waarom een verkiezingsprogramma? Waarom zoveel energie steken in een document dat in de praktijk maar door een kleine groep mensen wordt gelezen? Waarom een programma waarvan nu al vaststaat dat de vertaalslag naar de praktijk mogelijk anders zal zijn dan dat wat er geschreven staat? Het
zijn stuk voor stuk terechte en ook begrijpelijke vragen.
Die vragen zijn voor het CDA kritische punten geworden bij het schrijven van dit programma. Het CDA
komt niet met ideeën en plannen die niet haalbaar zijn. Dat is verloren moeite en onze samenleving
wordt verkeerd voorgelicht. Dat onze plannen en voorstellen niet in één dag kunnen worden gerealiseerd is duidelijk. Er zal voor een aantal plannen durf en investeringen nodig zijn. CDA zet ook stippen
op de horizon, die verder liggen dan 2018.
OPBOUW VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Dit programma heeft veertien hoofdstukken en twee bijlagen. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de
verbondenheid met CDA landelijk verwoord. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 3 en 4 de Samenwerking en Communicatie verder uitgewerkt. Daarna volgen een tiental hoofdstukken die min of meer
de in Nunspeet gebruikelijke programma-indeling uit de begroting volgen. Bij elk hoofdstuk wordt een
algemeen beeld geschetst en de door CDA daaruit gedestilleerde aandachtspunten.
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In de bijlagen vindt u een verklaring van afkortingen en begripsomschrijvingen, de betreffende begrippen zijn door middel van een hyperlinkstreepje aangeduid.
In het programma wordt de term CDA veelvuldig gebruikt. Met die term wordt bedoeld CDA Nunspeet,
tenzij anders aangegeven.
DE ACTUALITEIT VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Dit verkiezingsprogramma is een dynamisch document. Wij kunnen niet voorzien hoe over bijvoorbeeld twee jaar onze maatschappelijke en sociale omgeving eruit ziet. Dat betekent dat ons programma geschreven is met de kennis en verwachting die wij nu hebben. Maar als de situatie daarom
vraagt actualiseren wij dit programma. Daarom heeft dit programma ook een editieaanduiding.
VERANTWOORDING VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Het CDA programma is met een brede maatschappelijke inbreng door de programmacommissie en de
zittende CDA fractie ontwikkeld. Op meerdere momenten is er een zorgvuldige toetsing en afstemming geweest op strekking en haalbaarheid. Aan het einde van dat proces heeft het bestuur van de
afdeling Nunspeet ingestemd met het programma en is het aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
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.
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2.

DE VERBONDENHEID VAN CDA NUNSPEET MET CDA LANDELIJK

De afdeling CDA Nunspeet is met CDA landelijk verbonden. In de dagelijkse praktijk en ook in dit programma wordt dat zichtbaar doordat CDA uitgangspunten en principes een kader vormen waaraan
ons lokaal beleid kan en moet worden getoetst zonder dat daarbij knellende regels en beperkingen
zijn opgelegd.
DE CHRISTENDEMOCRATISCHE UITGANGSPUNTEN VAN HET CDA LANDELIJK

Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA
zich geroepen tot zorg voor natuur, duurzaamheid en cultuur.

Gespreide verantwoordelijkheid
In de politiek begint dat met de erkenning van maatschappelijk initiatief.

Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de
bescherming van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid.

Solidariteit
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken.

DE ZEVEN PRINCIPES VAN HET CDA LANDELIJK
Het gaat om de samenleving, niet om de overheid.
Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de
politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.
Om een land waar iedereen een taak heeft.
Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt
een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. Wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning. Wie niet kan, kan wel blijvend op
ondersteuning rekenen.
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Waar we een eerlijke economie tot stand brengen.
Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen
wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe
zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze prioriteit krijgen.
Waar we nee zeggen tegen profiteurs.
Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een
samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken, staan we niet toe.
Waar de familie ons fundament is.
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar
mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame
relaties ondersteunt.
Een zelfbewust Nederland verbonden aan Europa.
Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en onze
werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken ook een scherpe
grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt.
En waar wij keuzes maken voor de toekomst van onze kinderen
Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt
om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor
onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.

DE C VAN HET CDA

C

DA; onze naam begint niet voor niets met een C. De C van christelijk, een C waar wij ons thuis
bij voelen. Maar de ‘C’ kan ook gelezen worden als de ‘C’ van Collectief en Communicatie.
Twee aspecten die naadloos aansluiten op onze CDA uitgangspunten.
Het benoemen van wat ‘christelijke politiek’ is moeilijk in een strak afgebakend veld neer te zetten. We
zijn een christelijke partij. Wil dat dan zeggen dat wij alleen de christelijke welzijnsinstellingen steunen? Het antwoord is ontkennend, wij steunen alle welzijnsinstellingen. Is er vanuit de christelijke politiek een christendemocratische visie op stoeptegels, lichtmasten of horeca? Ook daar is het antwoord
ontkennend, nee dus. Dan is de vraag op zijn plaats waarin het CDA zich onderscheidt in christelijke
politiek.
Het CDA is een christendemocratische partij. Onze wortels reiken expliciet naar de Bijbel, het fundament van zowel onze cultuur als onze politieke vereniging. Onze christendemocratische uitgangspunten - rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid - zijn daarbij het
fundament van ons politiek handelen.
Het CDA is daarbij niet alleen een partij van gelovigen en wij zijn geen belangenbehartiger voor kerken. Het CDA is een partij van mensen die de christendemocratische beginselen onderschrijven en
waarin respect voor - en vertrouwen in elkaar de norm is en door een ieder geaccepteerd wordt. Die
beginselen bepalen ons beeld van de samenleving en onze christelijke politiek. Een politiek die gaat
voor een samenleving waarin plaats is voor mensen met een enorme diversiteit aan levensovertuigingen, al dan niet religieus, al dan niet in het openbaar uitgedragen.
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3.

SAMENWERKEN

SAMENWERKING

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.
Het afhaken bij ‘Meerinzicht’ vindt het CDA
een gemiste kans en moet, wat ons betreft,
zo snel mogelijk hersteld worden. De vraag
was en is hoe, wanneer en in welke configuratie je gaat samenwerken. Samenwerken
om de grote uitdagingen die op ons afkomen
goed te kunnen oppakken. Uitdagingen die
komen vanuit de gemeentelijke schaalvergrotingsvraag, maar die in de komende jaren
vooral vanuit de drie grote decentralisaties
gaan komen. Deze decentralisaties worden
aangeduid met de term transities. Het gaat
daarbij om de taken die nu in de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn
opgenomen, die worden overgeheveld naar
de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Participatiewet en taken in het
kader van de nieuwe Wet op de jeugdzorg.
Samenwerken moet naast een kwaliteitsverbetering ook een kostenreductie opleveren.
Daarbij moeten wij ons bij aanvang goed
realiseren dat de kosten veelal voor de baten
uitgaan.

Samenwerken houdt ook zaken in als het verantwoording afleggen over de genomen stappen. Controlemogelijkheden op haalbaarheid van de samenwerkingsdoelen moeten helder en uitvoerbaar zijn.
SAMENWERKEN OP HET LOKALE PARTIJPOLITIEKE VLAK
De tijd van ‘wij kunnen het wel alleen af’ is echt voorbij, zo die ooit bestaan heeft. In de afgelopen
decennia zijn er in Nunspeet steeds coalitieverbanden geweest waar het CDA wel en ook niet deel
van uit heeft gemaakt. Ook in de komende vier jaar zal er na de verkiezingen mede op grond van de
verkiezingsuitslagen samengewerkt moeten worden om een zo sterk mogelijke coalitie mogelijk te
maken. Dat is dan een coalitie van partijen, die elkaar op de hoofdlijnen kunnen vinden. En in het vervolg daarop een college dat een harmonieus team van deskundige wethouders is. CDA wil zich nadrukkelijk inzetten voor die samenwerking. En die samenwerking moet dan resulteren in een college
dat de grote uitdagingen in de komende jaren zo goed mogelijk kan aanpakken.
NUNSPEET ALS ZELFSTANDIGE GEMEENTE
Nunspeet is een prachtige gemeente waarin wonen, werken, ondernemen en recreëren een hoog
kwaliteitsgehalte hebben. Daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan en onze uiterste best doen die
kwaliteiten te houden en daar waar mogelijk verder te verbeteren. Voor het CDA is de gemeente dé
overheid die het dichtst bij mensen staat en het dichtst bij de mensen moet blijven.
Het CDA vindt dat de gemeente Nunspeet haar best moet doen om een vitale zelfstandige Gelderse
gemeente te blijven. Maar dan wel een gemeente met oog voor de realiteit, een realiteit waar de samenwerkingsvraag niet meer bestaat, maar samenwerking vereist is. Een slagvaardige gemeente met
een op maat gesneden deskundige ambtelijke organisatie.
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Om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan is het onvermijdelijk dat je autonomie op een aantal gebieden met andere gemeenten deelt. Voorbeelden
daarvan zijn jeugdzorg, Wmo, maar ook ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk
beheer.
Het CDA verzet zich tegen het denken in termen van ‘groot, groter, grootst’,
maar tegelijkertijd sluiten wij onze ogen niet voor de realiteit om ons heen. De
discussies over gemeentelijke schaalvergroting zullen in de komende jaren
zeker gaan toenemen. Het CDA zal zich, als er echt om een keuze op dit gebied van ons wordt gevraagd, niet ten koste van alles tegen een eventuele
gemeentelijke samenvoeging verzetten. Bepalende factoren voor het CDA zijn
dan de mate waarin de directe contacten tussen lokale overheid en burger
gewaarborgd zijn en aspecten als efficiëntie, kostenreductie en bestuurlijke
kracht zich aantoonbaar positief zullen ontwikkelen.

Nunspeet
als
zelfstandige
gemeente
waarin
samenwerking maximaal
is
ingevuld

ONZE KERNPUNTEN OP SAMENWERKEN
Het CDA vindt dat samenwerken in intergemeentelijk en regionaal verband een noodzaak is. De
vraag is op welke terreinen, hoe, wanneer en in welke configuratie je dat gaat doen.
Het CDA vindt dat samenwerken ook verantwoording aan de raad en burgers afleggen is.
Het CDA vindt dat samenwerken ook het inbouwen van controlemogelijkheden op haalbaarheid
van de samenwerkingsdoelen betekent.
Het CDA verzet zich tegen ongebreidelde vermeerdering van samenwerkingsverbanden in allerlei
vormen met steeds wisselende partners.
Het CDA wil zich nadrukkelijk inzetten voor lokale politieke samenwerking.
Het CDA wil dat Nunspeet alsnog aansluit bij Meerinzicht.
Het CDA zet zich in voor een zelfstandige gemeente Nunspeet, tenzij bij een (al dan niet opgelegde) samensmelting efficiëntie, kostenreductie en bestuurlijke kracht zich aantoonbaar positief zullen ontwikkelen.
Het CDA vindt dat bij een eventuele toekomstige samensmelting de directe contacten tussen lokale overheid en burger gewaarborgd moeten zijn.
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4.

COMMUNICATIE

HET COMMUNICATIEBEELD

Onze inwoners willen gehoord worden. Mensen kunnen razend worden van een bureaucratische
overheidsbrief die hun probleem naar hun idee helemaal niet oplost, laat staan serieus neemt. We
kennen allemaal de frustratie die het naar elkaar verwijzen van instanties teweeg brengt. Een ineffectieve en niet tijdige klachtafhandeling schaadt al snel het vertrouwen in de overheid en dat vertrouwen
1.
is al zo fragiel
COMMUNICATIE IN DE GEMEENTE NUNSPEET
Er zijn situaties waarin onze gemeentelijke organisatie haar maximale inzet heeft getoond en een
goede communicatie met betrokken bedrijven, organisaties en burgers over een plan uitgevoerd heeft.
Helaas staat daar een groot aantal zaken tegenover waarin de communicatie tussen de gemeente en
de burgers er niet of slechts ten dele was. Met alle gevolgen van dien. Burgers voelen zich miskend,
niet serieus genomen, afspraken worden zo maar terzijde gelegd terwijl dezelfde overheid klaagt dat
de burger lastig is en moeilijk doet. De overheid volgt haar eigen communicatieregels soms slecht op,
vastgestelde termijnen voor een reactie worden zonder enige schroom of uitleg weer verlengd of er
wordt überhaupt niet gereageerd. Dit soort handelswijzen is aan de burger niet uit te leggen. Het leidt
tot schijnvertoningen van eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid, wollige verhalen en dito uitspraken. En het gevolg? De burger zoekt zijn eigen weg en zet zich tegen de politiek af.
POLITIEKE BETROKKENHEID IN EEN MOMENTOPNAME
De momentopname laat een somber beeld zien. Het vertrouwen in de landelijke en zeker ook de lokale overheid is verder en verder weggezakt. De interesse en het actief in de lokale politiek deelnemen
is gereduceerd tot een heel kleine groep van enthousiastelingen. De burger komt alleen nog in actie
als het om de voor- of achterdeur gaat en als de eigen portemonnee wordt aangesproken. Hier ligt
dus dé uitdaging om van het sombere beeld een positieve momentopname te maken en dat zeker op
lokaal gebied. Daar gaat het CDA voor.
CDA EN COMMUNICATIE
Niet voor niets was burgerparticipatie in de afgelopen vier jaar één van onze drie speerpunten. En ook
voor de komende jaren is het een speerpunt. Een speerpunt dat voor zowel de burger als voor onze
lokale overheid wat meer geconcretiseerd wordt naar de praktijk.
De meest cruciale factor voor een goede samenwerking en
communicatie is de kwaliteit van de relatie tussen de ambtenaar en de burger, of die nu lang of kort duurt. De ambtenaar
is immers veelal voor de burger het eerste gezicht van de
overheid. Het CDA stelt dan ook eisen aan de communicatieve vaardigheden van de betrokken ambtenaren en wij willen
af van de ‘ja maar – overheid’.

De kwaliteit
van de relatie
tussen
de ambtenaar en
de burger
is de bepalende factor
voor een goede
samenwerking
en communicatie

1

Het CDA maakt zich sterk voor burgerparticipatie, wij moedigen initiatieven vanuit de burgers en burgergroepen van harte
aan en, daar waar gewenst en gevraagd, ondersteunen wij
die ook.

Chris van de Wetering in Specials september 2013
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Burgerparticipatie mag echter niet vertaald worden als een eenrichtingsverkeer en bijpassend eisenpakket vanuit de burger. Daar waar burgerparticipatie past moet er sprake zijn van tweerichtingsverkeer.
En dat moet resulteren in het op reële haalbare en toetsbare feiten afwegen van de (on)mogelijkheden
om zodoende tot een voor alle partijen aanvaardbaar besluit te komen.
CDA wil dat bij het opmaken van plannen, die van invloed zijn op derden, die plannen ook een communicatieplan hebben, hoe eenvoudig dan ook. De burger geeft bij het indienen van de aanvraag aan
dat hij of zij de directe buren over de plannen heeft ingelicht. De overheid moet bij de start van bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure met een communicatieplan komen.
Wij vinden dat er geen goede planvorming opgesteld kan worden en geen goede besluiten genomen
kunnen worden als er geen communicatieplan is.
Het CDA is ervan overtuigd dat met een goede communicatie vooraf en tijdens elk daarvoor in aanmerking komend proces er zeer veel op tijd en op kosten kan worden bespaard. Gelijktijdig worden
wederzijdse frustraties en ongenoegens voorkomen en stijgt het vertrouwen in en respect voor elkaar.
COMMUNICATIE EN VERTROUWEN
Waar het echt om gaat is dat communiceren het begin is van vertrouwen, vertrouwen van de burger in
de overheid en van de overheid in de burger. En dat wederzijdse vertrouwen hebben wij nu en straks
nodig voor een gezonde en vitale Nunspeetse gemeenschap.
ONZE KERNPUNTEN OP COMMUNICATIE
Het CDA vindt dat een ineffectieve klachtafhandeling het vertrouwen in de overheid schaadt en
dat moet dus voorkomen worden.
Het CDA vindt dat het wederzijdse vertrouwen van essentieel belang is voor een goede communicatie tussen burger en overheid.
Het CDA vindt dat er teveel communicatiefouten worden gemaakt, dat moet beter.
Het CDA wil dat ambtenaren communicatief vaardig zijn, zij zijn immers veelal het eerste aanspreekpunt.
Het CDA wil van ‘ja maar – overheid’ naar ‘hoe gaan wij uw vraag en/of probleem samen oplossen
– overheid’.
Het CDA staat voor ‘afspraak is afspraak’ en afdoeningstermijnregels moet je handhaven.
Het CDA wil dat communicatieplannen een vast onderdeel vormen van elk planinitiatief van de
burger en van de overheid.
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5.

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

HET VERANDEREND BEELD
De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkelingen zorg en sociale voorzieningen dicht
2
bij mensen en in samenhang te organiseren .
Met deze passage uit de Troonrede is de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving echt in gang gezet,
Van
een omslag die ook in Nunspeet voel- en merkbaar wordt. De
verzorgingsstaat
overtuiging was tot nu toe dat de verzorgingsstaat noodzakenaar
lijk en mede bepalend in de kwaliteit van ons leefklimaat was.
participatiesamenleving,
De rol van de gemeente was echter beperkt, de gemeente
ook wel de
was veel meer een doorgeefluik van de door het Rijk bedoe-democratie
schikbare gelden naar de uitvoerende partijen. De directe
genoemd
verantwoordelijkheden lagen immers bij het Rijk en de provincie. Vooral op het punt van verantwoordelijkheid komen er
in de komende jaren grote en ingrijpende veranderingen. Het
is de gemeente die vanaf 2014 gefaseerd een breed scala van verantwoordelijkheden op haar bord
gelegd krijgt. En naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid moet de burger ook op dit gebied meer
en meer aan het werk. Het is ook de burger die de verantwoordelijkheid krijgt om maatschappelijke
problemen, waarvoor de oplossingen voorheen bij de lokale overheid lagen, zelf aan te gaan pakken.
HET GEVOLG EN DE CONSEQUENTIES VAN DAT VERANDEREND BEELD
Was de welzijnsportefeuille in vergelijking met bijvoorbeeld de portefeuille van ruimtelijke ontwikkeling
een kleine portefeuille, vanaf 2014 wordt het zeker een van de belangrijkste portefeuilles. En dat heeft
directe gevolgen. Gevolgen op het gebied van intergemeentelijk samenwerken, maar ook lokaal. Het
heeft gevolgen voor de organisatie en vereiste deskundigheid binnen het ambtelijk, maar ook binnen
het bestuurlijk apparaat. Er wordt een groot beroep gedaan op communicatievaardigheden en het
vermogen om bevoegdheden en verantwoordelijkheden te delegeren naar uitvoerende partijen zonder
daarbij de eindverantwoordelijkheid te verliezen.
VAN HET RIJK NAAR DE GEMEENTE
Over de komende transities, de taak- en verantwoordelijkheidsoverheveling van het Rijk naar de ge3
meente, is en wordt heel veel geschreven en gezegd. De komende jaren (2015) wordt een deel van
de AWBZ zorg overgeheveld naar de gemeente. Dat betekent dat vormen van dagbesteding voor
mensen met een beperking of dementie, begeleiding en persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Deze overheveling gaat gepaard met een forse bezuiniging. Er kan
dus minder een beroep worden gedaan op de middelen die beschikbaar zijn en er ligt meer verantwoordelijkheid bij inwoners van Nunspeet zelf.
Naast de overheveling van de AWBZ krijgt de gemeente er met de Jeugdzorg heel wat taken bij. Voor
een efficiënte inzet van middelen en (vrijwilligers)organisaties heeft de gemeente een belangrijke rol in
het verbinden en faciliteren. Er wordt steeds minder gekeken naar waar iemand recht op heeft, maar
meer naar wat iemand nodig heeft om zo goed en lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Om zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. De gemeente speelt een belangrijke rol in
de coördinatie van jeugdzorg en zet vooral in op samenwerking van organisaties en de eigen kracht
van burgers. Het kind staat daarbij centraal.
Met de invoering van de Participatiewet krijgt Nunspeet ook op dat gebied nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. De sociale werkvoorziening Inclusief Groep, bedrijven, instellingen en gemeente
hebben elk hun eigen en hun gezamenlijke verantwoordelijkheid richting (langdurig) werklozen en
kansarmen op de arbeidsmarkt.

2

Uit de Troonrede 17 september 2013
Ten tijde van het schrijven van dit verkiezingsprogramma (4de kwartaal 2013) is het nog steeds onzeker welke elementen uit
de AWBZ daadwerkelijk in de nieuwe Wmo worden opgenomen.
3
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DE RELATIE BURGER EN OVERHEID
Elke zorgvraag van de burger kent een eigen context. Er zijn maar weinig burgers die precies
hetzelfde nodig hebben. Daarom is het essentieel om de burger een grotere rol te geven in het benoemen van zijn eigen vraag of behoefte.
Door de toegevoegde waarde voor de burger als uitgangspunt te nemen, is het voor het CDA logisch
dat de gemeente voor de burger één duidelijk herkenbaar, laagdrempelig contactpunt, het zogenaamde frontoffice, inricht. Daar kunnen de inwoners terecht voor alle vragen over ondersteuning op terreinen als inkomen, zorg en welzijn.
Eén frontoffice, adequaat toegerust en de juiste vragen stellend (dat wil zeggen met oog voor mogelijk
andere zaken waar een inwoner mee in zijn maag zit), is ondersteunend aan die opgave. Dit integrale
frontoffice kan een loket zijn in het gemeentehuis, maar ook bijvoorbeeld een decentraal servicepunt
in de Nunspeetse kernen.
DE BEZUINIGINGEN VAN DE TRANSITIES
De regering heeft in al haar wijsheid besloten de komende transities vergezeld te laten gaan van een
forse korting. Het effect is dat de gemeente dezelfde taken, of mogelijk zelfs meer, met minder middelen moet gaan uitvoeren. Het CDA ziet kansen voor het zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk opzetten van de programma’s. Het CDA wil daarbij dat de bezuinigingseffecten in de AWBZ, Jeugdzorg
en de Participatiewet niet ten laste gaan komen van de ondersteuning voor inwoners, maar juist ten
koste van de bureaucratie.

Zorg is
een middel
om de
kwaliteit
van
het leven
op peil
te houden

DE ROL VAN DE POLITIEK EN DE CDA BENADERING DAARIN
CDA is ervan overtuigd dat alleen een goede samenwerking tussen de politieke
partijen onderling en het gemeentebestuur van de komende transities op alle
deelterreinen een succes kan maken. Het is onbestaanbaar dat één politieke
partij bepalend kan zijn in de uitvoering. Tegelijkertijd vindt het CDA wel dat je
als politieke partij je accenten en zwaartepunten moet aangeven en dat doen
wij dan ook. Voor het CDA is zorg een middel om de kwaliteit van het leven op
peil te houden. Zorg moet uitgaan van de zorgvrager of vraagster en niet van
de zorgverlener of de instelling.

ZELFREDZAAMHEID
In de overgang naar een participatiemaatschappij wordt de rol van de burger steeds belangrijker. Het
is primair de burger die de verantwoordelijkheid krijgt om maatschappelijke problemen, waarvoor de
oplossingen voorheen bij de lokale overheid lagen, zelf in eerste instantie aan te gaan pakken. Deze
inzet heeft de passende naam zelfredzaamheid gekregen en het CDA vindt dat een goede benadering. Maar zelfredzaamheid vraagt wel van de overheid in een aantal gevallen menselijk maatwerk,
bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening.
SCHULDHULPVERLENING
Investeren in schuldhulpverlening rendeert altijd. Schuldhulpverleners helpen mensen om zelf hun
huishoudboekje weer op orde te krijgen en afspraken te maken met schuldeisers. Dit heeft voor de
betrokken mensen een kwalitatieve meerwaarde, die niet moet worden onderschat. Het leven van de
schuldenaar krijgt weer perspectief op een schuldenvrije toekomst. Daarnaast heeft het een grote
materiële meerwaarde. Als schulden niet worden opgelost leidt dit tot schade, zoals uitsluiting van
energieleveringen en huisuitzetting. De kosten hiervan zijn veelal vele malen hoger dan de schuld zelf.
Berekend is dat voor iedere euro die aan schuldhulpverlening wordt besteed er meer dan twee euro
wordt bespaard aan andere maatschappelijke kosten.
FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
De aanmelding bij schuldhulpverlening zijn historisch hoog. Bezuinigingen in de gemeentekas kunnen
de ondersteuning van mensen met financiële problemen belemmeren. Het CDA vindt dat wij er met
elkaar voor moeten zorgen dat die mensen toch voldoende stappen kunnen zetten op de ladder van
de financiële zelfredzaamheid, zodat zij hun inkomen en uitgaven in balans kunnen brengen en houden. Een uitdaging voor gemeenten, overheid, schuldeisers, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties en de politiek.
HET OUDERENBELEID
Ouderen maken een steeds groter deel van de Nunspeetse bevolking uit, de vergrijzing gaat door.
Daar hoeft het stempel hulpbehoevend overigens niet op te worden geplakt. Integendeel, ook onze
ouderen worden steeds vitaler en willen zo lang mogelijk deel uit blijven maken van de Nunspeetse
samenleving.
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CDA erkent en herkent die ontwikkeling en wil zich voor de gehele ouderengroep inzetten. Een bijkomende factor is wel dat in het bijzonder vanuit de komende transities deze doelgroep kwetsbaarder is
en extra aandacht voor deze groep dan ook terecht is.
DE DOELSTELLING VAN HET OUDERENBELEID
Het doel is de totstandkoming en uitvoering van een gemeentebeleid voor ouderen dat hen in staat
stelt om deel te blijven uitmaken van de Nunspeetse gemeenschap. Een deelname zonder lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperkingen om op een waardige manier oud te kunnen
worden in onze gemeente zonder afhankelijk te worden van liefdadigheid, aldus de door de Samenwerkende Bonden voor Ouderen Nunspeet (SBON) geformuleerde doelstelling. Het CDA wil helpen
deze doelstelling te realiseren. Dat moet gebeuren in samenhang met alle andere te behalen doelstellingen. De basis voor
het ouderenbeleid moet worden vastgelegd in het opstellen van
specifieke, meetbare, acceptabele, reële en tijdgebonden
(SMART) integrale WMO Uitvoeringsnota’s voor ouderen.
DE ZORG VOOR OUDEREN
Ouderen willen en moeten steeds langer thuis wonen. Minder
ouderen komen in een verzorgings- of verpleeghuis terecht. Het
grote risico hiervan is dat kwetsbare en eenzame ouderen thuis
in het gedrang komen. Om dit te voorkomen, wil het CDA de al
lopende ontmoetingen in Nunspeet voor kwetsbare ouderen
met of zonder dementie verder ondersteunen. En zodoende
eenzaamheid tegengaan en achteruitgang vertragen. Herkenbaarheid en vertrouwdheid zijn daarbij belangrijke aspecten voor de ouderen. Daarom wil het CDA dat
in elke kern een ontmoetingscentrum, met voorkeur voor het plaatselijke dorpshuis, wordt opgezet.
Naast de activiteiten die hier voor de ouderen worden geboden, is er ook ondersteuning voor de mantelzorgers. Zij zijn onmisbaar om een opname in een verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen.
Het CDA wil de ouderenadviseurs behouden omdat zij ouderen helpen bij praktische vragen zodat het
voor ouderen mogelijk is om langer thuis te blijven wonen.
MOBILITEITSVOORZIENINGEN VOOR OUDEREN
Mobiliteit is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen leven. Mobilteitsvoorzieningen die voor senioren van groot belang zijn mogen geen sluitpost zijn bij bezuinigingen. Het CDA vindt dat de gemeente
zorg moet dragen voor de aanwezigheid van kwalitatief goed vervoer en dat het collectief WMOvervoer goed is geregeld. Dat kan door het vervoer gericht en zo nodig in combinatie met andere vormen van groepsvervoer, of bovengemeentelijk te organiseren. Dat collectief WMO-vervoer kan door
verschillende aanbieders worden gedaan, bijvoorbeeld de regiotaxi, Valys, VTS, maar zeker ook door
de inzet van de AMVO bussen.
De keuze van vervoerder moet, wat het CDA betreft, worden bepaald door de kwaliteit van de voorzieningen en de daarmee bediende doelgroepen. Niet altijd moeten alleen de kosten doorslaggevend
zijn. En op dit gebied ligt er een uitdaging om de regelkennis en vaardigheid van kwetsbare senioren
die op aangepaste vervoersvoorzieningen zijn aangewezen te bevorderen.

Wijkteams zijn
de zichtbare
schakel tussen
enerzijds
welzijn en
participatie en
anderzijds
zorg en
verpleging

HOE ZIET HET CDA DE OUDERENZORG IN DE NABIJE TOEKOMST
Het CDA ziet de voorgenomen (her)oprichting van sociaal-medische
wijkteams als dé verbindende factor in het zorgstelsel. Het team moet
letterlijk de zichtbare schakel vormen tussen enerzijds welzijn en participatie en anderzijds zorg en verpleging. Voor het goed functioneren
van dergelijke wijkteams is het van essentieel belang dat alle daarvoor
in aanmerking komende partijen binnen ouderenzorg participeren.
Daar waar nodig moet dat moreel dan wel financieel door middel van
subsidieafspraken worden afgedwongen.

CDA ziet het ontwikkelen van effectieve gezondheidsbevorderingsprogramma’s en het versterken / verbeteren van de deels al aanwezige collectieve voorzieningen, zoals
dagopvang en ontmoetingscentra in alle kernen, als een uitstekend middel om sociale isolatie te voorkomen.
Ouderen vragen om een op de ouderenvraag aangepast woonbeleid en aangepaste woonontwikkeling. In hoofdstuk 7, Maatwerk in het wonen, wordt daar verder op ingegaan.
Mobiliteit is een randvoorwaarde om ook voor ouderen een blijvende deelname aan de maatschappij
te garanderen. Dat daarbij de toegankelijkheid van gebouwen en wegen in Nunspeet voor ouderen in
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een rolstoel, scootmobiel of met rollator en andere hulpmiddelen gegarandeerd moet zijn is voor het
CDA een vanzelfsprekendheid.
DE JEUGDZORG
Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen
4
participeren in de samenleving . Voor het CDA geeft deze zin concreet aan waar het om gaat, de uitdaging is dan ook hoe in Nunspeet dit vertaald gaat worden naar de praktijk.
Vanaf begin 2013 is de gemeente in Regio Noord Veluwe (RNV)-verband hard aan het werk die vertaalslag naar de praktijk in te vullen. Wij vinden dat een uitstekende weg en de resultaten zijn tot nu
toe navenant. De samenwerkende gemeenten zien het als hun belangrijkste opdracht om de komende
jaren met minder geld een beter functionerend stelsel voor jeugdhulp te organiseren.
Dit vraagt een planmatige aanpak van de transformatie van de jeugdhulp, met oog voor de bestaande
cliënten en gevolgen voor bestaande aanbieders. Uiteindelijk willen de gemeenten een jeugdhulpstelsel dat kinderen en gezinnen helpt zich optimaal te ontwikkelen. En daar gaat het voor het CDA om.
DE PARTICIPATIEWET IN DE GEMEENTE NUNSPEET
Het doel van de participatiewet is iedereen in staat stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te
dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen
en vindt participatie bij voorkeur plaats via werk. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt daarbij voor
sociale, economische en financiële zelfstandigheid en structuur in het leven draagt bij aan het gevoel
van eigenwaarde van inwoners. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Ook op dit gebied werkt de gemeente Nunspeet regionaal samen om
vanuit de huidige situatie de overgang zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Het CDA vindt dat bestaande organisaties zoals de Inclusiefgroep, maximaal bij de overgang naar de nieuwe situatie betrokken moeten worden. Ook vindt het CDA dat als het gaat om geïndiceerden de gemeente Nunspeet een voorbeeldfunctie heeft en alleen al daarom de morele plicht heeft minimaal twee werkplekken binnen de ambtelijke organisatie daarvoor aan te bieden.
VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES
Vrijwilligers
Het sociale en zorgklimaat staat in Nunspeet op een hoog peil en dat
zijn
is vooral te danken aan een zeer brede inzet van zeer veel vrijwilligers. Vrijwilligers die in allerlei activiteiten hun inzet en betrokkenheid
en
tonen. Zonder die inzet is het onmogelijk dat de meeste van de beblijven
staande organisaties, instellingen en verenigingen kunnen blijven
de smeerolie
bestaan. Vrijwilligers zijn en blijven de smeerolie van de Nunspeetse
van
samenleving.
de
Voor het CDA is het dan ook duidelijk dat de overheid deze grote
Nunspeetse
groep van inwoners en de instellingen, organisaties en verenigingen
samenleving
moet ondersteunen, de vorm en mate waarin is daarbij onderhevig
aan mogelijkheden, noodzaak en middelen.
ONDERSTEUNING VAN DE VRIJWILLIGERS
Een ‘aai over de bol’ op het juiste moment en met de juiste intentie is heel veel waard. Maar de ondersteuning kan en moet zich ook uiten in bijvoorbeeld het aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk door
doelgerichte werving en training, om daardoor geschikte vrijwilligers te werven voor het bieden van
bijvoorbeeld zorg, sociale en/of sportvaardigheden. Een uitdaging ligt er om op de daarvoor in aanmerking komende gebieden vrijwilligers ondersteuning aan te reiken vanuit de professionals. Op alle
terreinen zal die mix van professionals en vrijwilligers meer en meer van belang worden.
MANTELZORGERS
De samenleving kan niet zonder mantelzorgers. Alleen al in Nunspeet zijn er ongeveer 5000 mantelzorgers actief. En van die 5000 mantelzorgers geeft meer dan de helft zorg in relatief ernstige zorgsituaties. In die gevallen waar sprake is van langdurige zorg zijn (jonge) mantelzorgers van onschatbare
waarde en verdienen zij al onze ondersteuning en waardering. Het CDA wil de (jonge) mantelzorgers
zodanig ondersteunen dat zij hun taak goed kunnen blijven uitvoeren en hen jaarlijks in het zonnetje
zetten om waardering te uiten. Het CDA wil (jonge) mantelzorgers via het Steunpunt Mantelzorg goed
informeren over de vormen van mantelzorgondersteuning en deze snel en efficiënt inzetten. Ook willen wij dat de (jonge) mantelzorger meepraat bij het bepalen van de zorg en dat de (jonge) mantelzorger beschouwd wordt als een volwaardig partner voor professionele zorgpartijen. Ook willen wij dat de
gemeente zorgt voor goede tijdelijke vervanging (respijtzorg) door vrijwilligers, om te voorkomen dat
de (jonge) mantelzorger overbelast raakt.
4

Openingszin Memorie van toelichting nieuwe Jeugdwet
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ONDERSTEUNING VAN DE ORGANISATIES
Vrijwilligerswerk en –organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid in het creëren van beschikbare financiële middelen. Daarbij moeten zij aantonen dat ze een meerwaarde voor de bevolking betekenen. Eerst dan komt men onder strikte voorwaarden in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. In 2012 en 2013 is er in Nunspeet een nieuw subsidiebeleid geformuleerd en vastgesteld. Het
CDA ziet geen reden dat subsidiebeleid in de huidige sociaaleconomische omstandigheden te gaan
veranderen. Het enige wat het CDA er nadrukkelijk aan toe wil voegen is dat ook op deze gebieden
altijd maatwerk mogelijk moet blijven.
ONZE KERNPUNTEN OP SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Het CDA vindt dat:
o elkaar helpen en omzien naar elkaar voorop staat;
o iedereen recht heeft op een leven en waar elke dag voldoende eten op tafel komt;
o een goede huisvesting beschikbaar is;
o gericht gewerkt wordt om vereenzaming te voorkomen;
o jonge kinderen geen gebrek lijden;
o armoede gericht wordt bestreden;
o chronisch zieken en gehandicapten en andere hulpbehoevenden, jong of oud, recht hebben
op een fatsoenlijk leven;
o hulpbehoevende ouderen recht hebben op voldoende en kwalitatief gewaarborgde hulp.
Het CDA gaat voor ondersteuning en participatie dichter bij de burger. Het vormen van wijkteams
is daar het goede voorbeeld van.
Het CDA vindt dat investeren in preventie lonend wordt door het in één hand leggen van de regie
en financiering.
Het CDA wil de bezuinigingen in de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet niet ten laste
brengen van de ondersteuning voor inwoners, maar juist ten koste van de bureaucratie.
Mobilteitsvoorzieningen die voor senioren van groot belang zijn mogen geen sluitpost zijn bij bezuinigingen.
Het CDA zet zich in voor gezondheidsbevorderingsprogramma’s, aandacht voor mobiliteit en het
versterken van collectieve voorzieningen, zoals dagopvang en ontmoetingscentra.
Het CDA vindt dat de ‘zorgvragende’ jeugdigen in de jeugdzorg het doel zijn en niet de organisatie.
Het CDA wil dat zwakkeren op de arbeidsmarkt maximaal binnen de aanwezige mogelijkheden
ondersteund worden.
Het CDA wil dat de gemeente Nunspeet minimaal twee werkplekken voor geïndiceerde werkzoekenden binnen de ambtelijke organisatie realiseert.
Het CDA wil dat vrijwilligers, gezien de essentiële maatschappelijke rol die zij invullen, goed ondersteund worden in de vorm van het aanbieden van cursussen, vorming, enz.
Het CDA vindt dat organisaties, instellingen en verenigingen, die primair steunen op de inzet van
vrijwilligers, een bestaansmogelijkheid moeten hebben. Die bestaansmogelijkheid is daarbij gebaseerd op eigen initiatieven, verantwoordelijkheden en gemeentelijke ondersteuning op grond van
het bestaande subsidiebeleid.
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6.

ONDERWIJS, KINDEREN EN JONGEREN

HET ONDERWIJSBEELD IN NUNSPEET
Voor het CDA is onderwijs van essentieel belang voor de vorming en scholing van onze kinderen,
zodat zij de kans krijgen hun talenten te benutten. De rol van de overheid beperkt zich daarbij tot het
faciliteren van onderwijsinstellingen op het gebied van huisvesting en leerlingenvervoer, maar is daarom niet minder belangrijk.
Goed
Nunspeet beschikt over een in aard en religie breed gevarieerd aanbod van
onderwijs
primair onderwijs. Ook het vervolgonderwijs (eerste fase) is in Nunspeet
is dé
aanwezig. Nunspeet kenmerkt zich verder door een breed aanbod van specisleutel
aal onderwijs met een sterke regionale, en zelfs breder gespreide, aantrekkingskracht.
voor
Regionaal gezien zijn onderwijsinstellingen voor beroepsstudies voornamelijk
een
geconcentreerd in Zwolle en Harderwijk. Gezien het bij die instellingen aangoede
wezige streven naar centralisatie is het niet aannemelijk dat in Nunspeet een
toekomst
hogeschool of iets dergelijks gevestigd gaat worden.
Het verder samenwerken op onderwijsgebied kan door de gemeente Nunspeet bevorderd worden door bijvoorbeeld de zogenaamde Brede school gedachte te intensiveren.
HUISVESTING, VERKEERSVEILIGHEID EN SCHOOLOMVANG
Het CDA wil dat de gemeente zorgt voor een goede en bijdetijdse huisvesting voor scholen. Het CDA wil dat de omgeving rond
de scholen en de belangrijkste schoolroutes verkeersveilig zijn,
zodat kinderen veilig naar school kunnen gaan. Het CDA maakt
zich sterk voor het behoud van het openbaar onderwijs in Nunspeet. Het CDA zal zich verzetten tegen het sluiten van kleine
scholen.
VERANDERINGEN IN HET ONDERWIJS
Op het gebied van onderwijs staan grote veranderingen op stapel als gevolg van de wet passend onderwijs. Vanaf 1 augustus
2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In Nunspeet gaat dit om circa 100 kinderen.
Het CDA wil dat zo veel mogelijk kinderen met een zorgbehoefte in Nunspeet naar een lokale school
gaan, in plaats van soms meer dan een uur met een busje te reizen naar een school voor voortgezet
speciaal onderwijs elders. Het CDA wil dat het gemeentebestuur zich ervoor inzet dat beleid ook in de
omliggende gemeenten, van waaruit de kinderen naar het speciaal onderwijs in Nunspeet komen, toe
te gaan passen. Het CDA is bereid in samenspraak met de ouders en het reguliere basisonderwijs het
budget van leerlingenvervoer te gebruiken voor inclusief onderwijs. Dat betekent dat dit geld mede
kan worden ingezet voor het aanpassen van schoolgebouwen of het opleiden van leerkrachten.
KINDEROPVANG
De gemeente Nunspeet faciliteert de kinderopvang op het gebied van huisvesting. Een praktische
locatieverdeling en een optimaal gebruik van huisvestingsmogelijkheden staan daarbij voor het CDA
voorop. Binnen dit kader past ook een gerichte inpassing van goede voorschoolse en vroegschoolse
educatie (VVE). Samen met scholen en voorschoolse voorzieningen doorlopend werken aan een invulling van de ook in Nunspeet voorkomende onderwijsachterstand.
LEERLINGENVERVOER
De gemeente Nunspeet geeft jaarlijks bijna een half miljoen euro uit aan leerlingenvervoer waarvan
het grootste deel wordt ingezet ten behoeve van het vervoer naar speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Reistijden van en naar Nunspeet van meer dan een uur zijn daarbij geen uitzondering. Een
deel van die kosten wordt verrekend met het gemeentefonds. Het CDA wil dat voor het overblijvende
deel van die kosten gezocht wordt naar financiële steun vanuit de gemeenten van de desbetreffende
leerlingen.
KINDEREN EN JONGEREN
In de afgelopen jaren zijn ook in Nunspeet kinderen zonder diploma van school gegaan. Zij hebben
een twee keer zo kleine kans op een baan. Het CDA wil dat ouders, het onderwijs en de leerkrachten
hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma halen.
Hierdoor nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe en neemt de jeugdwerkloosheid af. Scholen, het
bedrijfsleven en de gemeente Nunspeet kunnen hier uiteraard bij helpen. Dit willen we bereiken door
een goede aansluiting tussen peuteropvang, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs.
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Ook wil het CDA voorkomen dat kinderen al met een achterstand naar de basisschool gaan. Daarom
vinden wij de VVE en de leesbevordering belangrijk.
Het bedrijfsleven moet zorgen voor voldoende stageplekken. Al op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kan worden geïnvesteerd in het vergroten van de interesse voor technische vakken. Ook
kunnen bedrijven mogelijkheden aan jongeren aanbieden om in de praktijk hun diploma te behalen.
ONZE KERNPUNTEN OP ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
Het CDA wil dat de gemeente actief meewerkt aan de invoering van de Brede school gedachte.
Het CDA wil dat de gemeente zich maximaal inspant om openbaar onderwijs in Nunspeet te behouden.
Het CDA wil dat de gemeente voorschoolse en vroegschoolse educatie in samenwerking met
scholen en voorschoolse voorzieningen doorlopend stimuleert en verbetert.
Het CDA wil dat resterende kosten leerlingenvervoer speciaal onderwijs evenredig over de deelnemende gemeenten verdeeld worden.
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7.

RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN DUURZAAMHEID

RUIMTELIJK BELEID
De inrichting van onze gemeente raakt alle inwoners. Het gaat om het vinden van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economie en natuur. Ruimtelijke ordening is
het middel om de leefbaarheid in de gemeente in stand te houden en te verbeteren.
RESPECT EN INSPRAAK
Het ruimtelijk beleid is een proces waarbij respect centraal staat. Plannen moeten worden gemaakt
met respect voor de omgeving en voor de omwonenden. Zowel de gemeente als de initiatiefnemers
dienen de belangen van omwonenden en belangengroepen serieus te nemen. Beide moeten ervoor
zorgen dat zij op voorhand betrokken worden bij de voorbereiding van en de besluitvorming over
bouwprojecten. De initiatiefnemers voeren overleg met omwonenden en belangengroepen om draagvlak voor hun plannen te verkrijgen. De gemeente heeft vooral een initiërende en regisserende rol in
de contacten tussen ontwikkelaars en andere belanghebbenden.
DE COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
Sinds jaar en dag maakt de gemeente Nunspeet gebruik van de adviezen van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), voorheen de bekende Welstandcommissie. Met respect voor de gedane
adviezen is het de vraag of en zo ja in welke mate, de gemeente die adviezen nog altijd nodig heeft.
Bestemmingsplannen worden steeds gedetailleerder in bouwvakken en bouwdimensies, een reeks
van bijzondere en aanvullende voorwaarden is daar veelal nog
De
aan toegevoegd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Adviescommissie
(WABO) regelt in een vergunningsstelsel, omgevingsvergunning
Ruimtelijke
genoemd, activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en de handhaving van die activiteiten. Er zijn de zogenaamde
Kwaliteit
Bouwbesluiten en Beeldkwaliteitsnota’s.
alleen
De ARK heeft een wettelijke basis en beoordeelt bouwplannen
inzetten voor de
daarbij niet alleen op zichzelf, maar vooral ook in samenhang met
kwaliteit van
de omgeving of te verwachten stedenbouwkundige of architectonide (grote)
sche ontwikkelingen. Het CDA vindt dat de binnen de gemeente
bouwplannen
beschikbare en gehanteerde voorschriften en besluiten, de gemeente voldoende mogelijkheden bieden om tot een gevarieerde
en afgewogen invulling van de ruimtelijke invulling en kwaliteit te komen. Het CDA wil dat alleen advies aan de commissie ruimtelijke kwaliteit wordt gevraagd indien er sprake is van grotere bouwprojecten, gemeentelijke bouwplannen voor eigen gebouwen en voor gebouwen, die in de lijst gemeentelijke en/of rijksmonumenten zijn opgenomen.
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE EN TOEKOMSTBESTENDIGE PLANNEN
De stagnerende woningmarkt en de stagnerende verkoop van bedrijfsterreinen leiden tot een afnemende opbrengst of zelfs tot een verlies bij de realisatie van deze plannen. Dat heeft gevolgen voor
de financiële positie van de gemeente Nunspeet. Toch kiest het CDA voor duurzame en kwalitatief
hoogwaardige plannen die toekomstbestendig en ook vooral flexibel zijn. Tegelijkertijd moeten we de
risico’s en de financiële gevolgen daarvan goed bewaken, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.
DE GEMEENTE IN DE REGIEROL
Met een terugtredende overheid neemt de kans toe dat bij (grote) ontwikkelingsplannen de gemeente
niet meer de regie in handen wil nemen. Het CDA wil dat wel en wil dat de gemeente bij alle grootschalige ontwikkelingen met veel belangen en grote financiële gevolgen de gemeente de regie in handen neemt en vanuit die positie inzet op een goed overleg met alle betrokken partijen.
INBREIDEN BOVEN UITBREIDEN
Plan Molenbeek en Elspeet Noordwest zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste grote uitbreidingsplannen van Nunspeet. Ondanks de nu stagnerende bouwontwikkelingen en mogelijkheden verwacht
het CDA op den duur ook op dit terrein een herstel en kunnen de plannen, al dan niet in diversiteit en
kwantiteit aangepast, worden gerealiseerd. Maar verder wil het CDA woningbouw realiseren op inbreidingslocaties in de verschillende kernen. Daarbij geldt de voorwaarde dat het groene karakter van
de wijken zoveel mogelijk wordt behouden. Dat betekent dat het CDA niet alle groene plekken in de
kernen wil bebouwen.
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GEEN VERDERE BEZUINIGINGEN OP ONDERHOUD WIJKEN
Voor een leefbare woon- en werkomgeving is het essentieel dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden en er verzorgd uitziet. Alles moet zoveel mogelijk schoon, heel en veilig zijn. In de afgelopen jaren is al fors bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en daarmee is voor het CDA
nu de grens bereikt. Verdere bezuiniging tast het aanzien en de leefbaarheid van wijken en buurten
aan. Uiteindelijk raakt dat iedereen.
Het CDA vindt dat inwoners actief betrokken moeten worden bij het onderhoud van hun wijk. Bij wijkonderhoud willen wij de openbare verlichting waar nodig aanpassen als dat bijdraagt aan meer (sociale) veiligheid.
Verder is er in oudere wijken vaak parkeeroverlast omdat de oude parkeernormen niet overeenkomen
met de huidige parkeerdruk. Daarom is bij het uitvoeren van beheer en onderhoud uitbreiding van
parkeerplaatsen in deze wijken noodzakelijk.
MILIEU
Zorg voor het milieu en de natuur behoort bij het rentmeesterschap. Voor het CDA is deze zorg nadrukkelijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid en van de burger. De overheid faciliteert en voert regulier onderhoud uit op bijvoorbeeld het rioolstelsel. De gemeente werkt al
samen met andere gemeenten in een goed functionerende afvalstoffeninzameling en v.w.b. het CDA
continueert de gemeente dat. Aan de andere kant mag en moet de gemeenschap van de burger verwachten en indien nodig afdwingen dat de burger ook milieubewust handelt en bijvoorbeeld afval op
een goede wijze aanbiedt en niet zo maar ergens dumpt.
HET GRIJSWATER CIRCUIT
Nog meer dan voorheen moet de gemeente stimuleren en daar waar mogelijk bepalen dat er een
grijswatercircuit wordt ingericht. In de bestaande bebouwing is dat veelal te lastig qua ruimte of te
kostbaar, bij nieuwbouw ligt dat aanzienlijk anders. Bij grijswatersystemen is er altijd sprake van hergebruik van water en dat is bevorderlijk voor het milieu.
HEMELWATERAFVOER
Het moet in Nunspeet de policy van de gemeente zijn hemelwater gescheiden af te voeren. In bestaande woonwijken is dat alleen maar te realiseren bij een grootschalige rioolvervanging, voor
nieuwbouwwijken moet dat een vanzelfsprekendheid zijn. Daar waar er sprake is van overheidsgebouwen moet de gemeente het initiatief nemen door het inrichten van bijvoorbeeld grindputten, zodat
het hemelwater daardoorheen in het grondwater kan infiltreren.
RUIMTE VOOR ONZE AGRARIËRS
In het 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 buitengebied aanwezige waardevolle natuurgebieden moet beschermd
worden. In die gebieden moet het landschappelijk karakter worden bewaard.
DE AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID
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 belangrijke economische drager 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. Tot slot vindt het CDA dat de bouwblokken
afgeschaft moeten worden. Wij willen boeren, die bijdragen
aan het landschap, dierenwelzijn, milieu, duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet beperken door de omvang van het bouwblok, maar
belonen door meer planologische ruimte. De agrarische bebouwing moet landschappelijk zo goed
mogelijk ingepast worden, 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 milieuvriendelijk 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.
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DUURZAAMHEID
Wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Rentmeesterschap is al jaren een belangrijk
uitgangspunt voor ons handelen en vanuit dat uitgangspunt wil het CDA
Nunspeet
maximaal inzetten op aspecten zoals CO₂-neutraal, duurzame energie en
hergebruik van materialen.
is
in 2030
CO2 NEUTRAAL
Het huidige klimaatbeleid om in 2035 een CO₂-neutrale gemeente te zijn wil
een
het CDA doorzetten en liefst zelfs vervroegen.
CO2-neutrale
LAGERE ENERGIELASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN
gemeente
De energielasten van huishoudens stijgen steeds sterker. Ook hier kan het
inzetten op energiebesparing en duurzame energie helpen om de lasten zo
laag mogelijk te houden. Om dit te bereiken moeten vooral de particuliere woningeigenaren, huurders,
woningcorporaties en het bedrijfsleven initiatief nemen. De gemeente kan dit faciliteren.
STIMULEREN DUURZAME ENERGIE
Het CDA wil dat de gemeente actief meewerkt aan het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken en
het bij bedrijfsdaken stimuleert. Wij willen de daken van gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk
vastgoed beschikbaar stellen voor anderen. Ook moeten de kansen voor biomassa bij agrariërs, restwarmte en ondergrondse koude warmte opslag benut worden.
Een idee dat het CDA nader wil laten uitwerken is het creëren van een zogenaamd ‘zonnepanelenpark’ in de gemeente Nunspeet. Mogelijkheden liggen er wellicht op niet in gebruik zijnde gemeentelijke gronden.
HERGEBRUIK VAN MATERIALEN
Het CDA wil op het gebied van afval nadrukkelijker inzetten op het minimaliseren van onze afvalstromen en vooral hergebruik van materialen.
GEMEENTE NUNSPEET GEEFT GOEDE VOORBEELD
Het CDA beseft dat de gemeente Nunspeet het goede voorbeeld moet geven. Wij willen dat duurzaamheid bij elk besluit een belangrijke rol speelt en dat de gemeentelijke organisatie al in 2030 CO₂neutraal is. Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie van gemeentelijke gebouwen willen wij klimaatneutraal bouwen. Uiteraard blijft duurzaam inkopen de norm. Ook wil het CDA dat bij aanbestedingen
de CO₂-prestatieladder wordt ingevoerd.
ONZE KERNPUNTEN OP HET VLAK VAN RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN DUURZAAMHEID
Het CDA wil dat omwonenden intensief betrokken worden bij bouwprojecten.
Het CDA werkt mee om de plannen Molenbeek en Elspeet Noordwest zo nodig in diversiteit en
kwantiteit aan te passen.
Het CDA is voor het realiseren van woningbouw op inbreidingslocaties om ons buitengebied te
sparen en de leefbaarheid in de bebouwde kom een positieve impuls te geven.
Het CDA wil niet verder bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte.
Het CDA wil dat agrarische bedrijven planologisch de ruimte krijgen om te ondernemen.
Het CDA gaat voor het behoud van een vitaal platteland zonder dat het ten koste gaat van de
bijzondere kwaliteiten van het buitengebied.
Het CDA wil dat innovaties en initiatieven op milieu- en natuurzorg daadwerkelijk ondersteund
worden.
Het CDA pleit voor een eerder dan in 2035 CO₂-neutrale gemeente.
Het CDA wil dat de gemeente Nunspeet alle daken van eigen gebouwen en maatschappelijk
vastgoed beschikbaar stelt voor plaatsing van zonnepanelen.
Het CDA wil een haalbaarheidsonderzoek aanleg en exploitatie zonnepanelenpark in de gemeente Nunspeet.
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Het CDA wil dat de gemeente meewerkt aan de kansen om biomassa, restwarmte en warmte
koude opslag te benutten.
Het CDA gaat voor het minimaliseren van de afvalstroom.
Het CDA wil geen schaliegaswinning onder Nunspeets grondgebied.
Het CDA stelt voor dat er alleen nog advies aan de commissie ruimtelijke kwaliteit gevraagd wordt
indien er sprake is van grootschalige bouwplannen, gemeentelijke bouwplannen voor eigen gebouwen en gebouwen die in de lijst gemeentelijke en/of rijksmonumenten zijn opgenomen.
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8.

WONEN EN BEDRIJVENTERREINEN

GROEIVERWACHTING
Het aantal inwoners van de gemeente Nunspeet zal in de komende jaren nog licht groeien dan wel
stabiliseren op het huidige niveau. Krimp blijft nog op afstand, maar qua leeftijdsopbouw zal er een
verschuiving plaatsvinden naar een groter aandeel van inwoners van boven de zestig jaar.
Er blijft dus een bescheiden behoefte aan extra woningen. Hoewel de nieuwbouw van woningen momenteel stagneert, moet die groei wel opgevangen worden, want ook toekomstige generaties moeten
kunnen wonen. Het CDA wil dat er voor alle segmenten van de bevolking voldoende geschikte woningen zijn en dat er naar behoefte wordt gebouwd, rekening houdend met de bestaande woningvoorraad. Aandachtsgroepen zijn voor het CDA in het bijzonder jongeren, alleenstaanden en starters.
KOOPWONINGEN
Er moeten maatregelen worden genomen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De
verkoop van bestaande goedkopere koopwoningen aan starters is te bevorderen, zodat de gehele
verkoopketen weer op gang wordt gebracht. De al
werkende instrumenten zoals de startersrenteregeling moeten worden gecontinueerd. Er moet
voldoende ruimte zijn om deze regeling breed en
continu aan te bieden, om te voorkomen dat
steeds maar een zeer beperkte groep hiervan
gebruik kan maken.
Als de doorstroming aan de onderkant van de
woningmarkt weer op gang komt, ontstaat er ook
ruimte voor de bouw van woningen in het middenen hogere segment. Dit biedt voordelen voor de
bewoners (een behoefte wordt ingevuld), de wijk
(gevarieerde bouw) en de exploitatieplannen (beter financieel resultaat). Het CDA wil dat de gemeente Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO) blijft stimuleren en het op beperkte schaal ook daadwerkelijk ondersteunt. Door middel van
CPO kan er ruimte worden gegeven aan jongeren om zelf een bouwproject te ontwikkelen, ontstaan
er vaak mooie initiatieven die de saamhorigheid in een buurt vergroten en kunnen de bouwkosten
aanzienlijk worden verlaagd.
HUURWONINGEN
Het huren van een woning wordt weer populair. Voor het eerst in lange tijd is de vraag naar huurwoningen weer toegenomen. Hoewel er een afnemende vraag is naar sociaEr zijn
le huurwoningen neemt de vraag naar bijvoorbeeld seniorenwoningen en
ook
huurwoningen voor inwoners met een midden- en ook hoger inkomen
toe. Dat zijn mensen die geen huis kunnen of willen kopen of op latere
huurwoningen
leeftijd
bewust kiezen voor een huurwoning en hun eigen woning verkoin het
pen.
Woningcorporaties
staan door de landelijke regelgeving onder druk.
duurdere
Zij
hebben
te
maken
met
de verhuurdersheffing waardoor de financiële
en
ruimte
van
corporaties
beperkt
is. Mede daardoor stagneert de bouw van
luxere
huurwoningen.
segment
Het CDA wil dat er een gevarieerder aanbod van huurwoningen komt met
nodig
een op de gemeente gerichte verdeling tussen betaalbaar (< € 500) en
huurwoningen in het duurdere segment. Ook het aanbod van huurwoningen in de vrije sector moet gestimuleerd worden.
GOEDE HUISVESTING EN WOONOMGEVING VOOR OUDEREN
Door de vergrijzing en doordat steeds meer ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het nodig
te voorzien in huisvesting specifiek voor ouderen. 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. Vooral huisvesting
voor ouderen dicht bij het centrum en dus dicht bij voorzieningen moet prioriteit krijgen. Bij het opstellen van plannen moeten ouderen actief worden betrokken. Het CDA is voorstander van het blijvend
ontwikkelen van woonservicezones.
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NIEUWE WOONGEBIEDEN
Het CDA kiest voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige plannen die toekomstbestendig zijn. Aangezien de koper nu bepaalt, wil het CDA flexibele bestemmingsplannen zodat het mogelijk is om goed
in te spelen op de vraag uit de markt. Appartementen worden vooral in het centrum gebouwd, met het
accent op huisvesting voor ouderen.
BEWONERSVERENIGINGEN, VERENIGINGEN VAN EIGENAREN EN HUURDERSORGANISATIES
Het CDA pleit voor een krachtige positie van een huurdersorganisatie, die de leefbaarheid in de wijk
en rond de woning bevordert, de belangen van de huurders behartigt en de verhuurder gevraagd en
ongevraagd adviseert. Ook in onze gemeente is een aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE) actief.
Bij VvE gaat het altijd om koopappartementen of –huizen. Het CDA wil dat de gemeente de VvE gelijkwaardig aan een bewonersvereniging ziet en er vanuit die houding ook mee communiceert.
EEN KIND- EN GEZINSVRIENDELIJKE GEMEENTE
Nunspeet moet een gemeente zijn waar het voor kinderen en gezinnen prettig wonen is. Dat betekent
dat er naast een goed voorzieningenniveau (scholen, kinderopvang enz.) voldoende betaalbare huuren koopwoningen voor jongeren (met startersleningen) moeten zijn.
Ruim 20% van de kinderen speelt maar één keer in de week buiten en ruim 50% van de kinderen
houdt niet van voorgeprogrammeerde spelletjes en wil het liefst meer in het bos of in de natuur spelen. Om buitenspelen te stimuleren, wil het CDA dat binnen het bestaande budget meer spannende en
informele speelmogelijkheden in de buurt gemaakt worden. Het CDA vindt daarnaast dat een schoolplein ook buiten schooltijd gebruikt kan worden door buurtkinderen. Als de gemeente in overleg met
scholen de schoolpleinen openbaar toegankelijk maakt, is dit winst voor de totale speelruimte in Nunspeet. Bij het aanpassen van speeltuinen moeten kinderen actief betrokken worden.
WONEN IN DE KERNEN ELSPEET, HULSHORST EN VIERHOUTEN
Wonen in de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten moet aantrekkelijk blijven en worden gestimuleerd. Vooral huisvesting voor ouderen moet prioriteit krijgen. Ook in die kernen wil het CDA de woonservicezones blijven ontwikkelen of nog aantrekkelijker maken.
ELSPEET
Voor de leefbaarheid van Elspeet zijn de aanwezige voorzieningen en ouderenhuisvesting van groot
belang. De daar opgebouwde situatie is voor het CDA een voorbeeldfunctie, zowel v.w.b. de voorzieningen alsmede als voorbeeld van woonservicezone. De ontwikkeling en realisatie van de voorzieningen is vooral door de inwoners, scholen, verenigingen en woningbouwcorporatie getrokken. Daarbij
heeft de gemeente een faciliterende rol gehad. Bij de realisatie van nieuwe woningen staat huisvesting van jongeren en jonge gezinnen voorop om de leefbaarheid van het dorp te borgen.
HULSHORST
Het CDA staat open voor herontwikkeling/uitbreiding van het dorpshuis Hulshorst naar een goed geoutilleerd multifunctioneel gebouw. Daardoor moet het mogelijk zijn in samenspraak met marktpartijen
verschillende activiteiten op deze locatie te concentreren. Denk aan de bibliotheek, een huisartsenpraktijk of andere sociale en culturele activiteiten. Door deze (her)ontwikkeling kan ook in Hulshorst
het principe van een woonservicezone in de praktijk worden gebracht. De nu nog leegstaande delen
van de bouwlocatie Weversweg moeten naar vraag vanuit de markt en kopers zo snel mogelijk worden ingevuld.
VIERHOUTEN
Wat voor de grotere kernen op het gebied van huisvestings- en bouwmogelijkheden en woonservicezones geldt, geldt ook, maar uiteraard aangepast aan de behoefte, voor Vierhouten. Het CDA wil dat
de gemeente de initiatieven vanuit de Dorpsvereniging in het door de vereniging opgeleverde dorpsplan integraal aanpakt. Prioriteit hebben daarbij de huisvesting voor ouderen, parkeermogelijkheden
en sportfaciliteiten. Maar ook hier geldt voor het CDA flexibiliteit in denken en plannen maken. Als de
locatie niet geschikt is voor ouderen vanwege mogelijke omgevingsoverlast kunnen er mogelijk wel
haalbare plannen voor starterswoningen worden gerealiseerd.
RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
De vraag naar bedrijfsterreinen stagneert door de recessie. In Nunspeet is het bedrijfsterrein De Kolk
nog steeds in ontwikkeling. Daarom wil het CDA dat met alle daartoe geschikte middelen dat bedrijfsterrein met prioriteit naar behoefte, dus afhankelijk van de vraag uit de markt, ingevuld gaat worden.
Voor het geplande bedrijfsterrein Bedrijvenstrip in Elspeet moet door het wegvallen van de initiële
locatie naar een andere geschikte locatie worden gezocht. Het CDA vindt dat ook hier de vraag vanuit
de markt bepalend moet zijn voor omvang en locatiekeuze.
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FACILITEITEN NIEUWE EN GEREVITALISEERDE BEDRIJFSTERREINEN
Nieuwe en gerevitaliseerde bedrijfsterreinen moeten door hun vormgeving, uitstraling en bereikbaarheid aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Het op bedrijventerreinen beschikbaar hebben van een breedbandsysteem is daarbij een belangrijke onderscheidende factor t.o.v. andere bedrijfsterreinen. Die voorziening bepaalt in toenemende mate of een bedrijf zich daar wil vestigen of op
zoek gaat naar een locatie, die wel deze voorziening heeft.
BEDRIJFSTERREINEN EN WERKVERSCHAFFING
Gezien het huidige aanbod van banen en de samenstelling van de beroepsbevolking moeten vooral
bedrijven met banen op middelbaar en hoger niveau aangetrokken worden. Bij de uitgifte van bedrijfsterreinen krijgen bedrijven uit onze gemeente met uitbreidingsplannen voorrang.
De gemeente onderhoudt intensieve contacten met de te vestigen en gevestigde bedrijven en initieert
en faciliteert voorzieningen zoals parkmanagement.
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN BEDRIJFSTERREINEN
Om een onderscheidende factor te creëren ten aanzien van omliggende bedrijventerreinen moeten onze bedrijventerreinen met spoed worden voorzien van een breedbandfaciliteit. In samenwerking met de
bedrijven en breedbandaanbieders bestaande bedrijfsterreinen aanpakken en bij nieuwe bedrijven een breedbandvoorziening standaard
in de nutsvoorziening opnemen.

Digitale
bereikbaarheid
is een
onderscheidende
factor
bij
bedrijventerreinen

ONZE KERNPUNTEN OP WONEN
Het CDA wil dat de verkoop van bestaande goedkopere koopwoningen aan starters bevorderd
wordt.
Het CDA wil dat woningen voor senioren in de kernen en dicht bij voorzieningen gerealiseerd worden.
Het CDA is voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en wil dat de gemeente dat blijft stimuleren en op beperkte schaal ook daadwerkelijk ondersteunt.
Het CDA vindt dat het wonen in de kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten aantrekkelijk moet
blijven en wordt gestimuleerd met bijzondere aandacht voor het daar kunnen blijven wonen van
ouderen.
Het CDA vindt dat de invulling van woonservicezones verder ontwikkeld moet worden.
Het CDA vindt dat leegstand in bedrijfspanden bestreden moet worden door bestaande bedrijventerreinen tijdig te revitaliseren.
Het CDA wil dat bedrijfsterreinen geoptimaliseerd worden door in te zetten op vormgeving, uitstraling en verkeers- en vooral ook digitale bereikbaarheid.
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9.

GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG

Het CDA wil dat inwoners zich meer bewust worden van de noodzaak van een gezonde levensstijl. Dit
wil het CDA bevorderen door het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging. De gemeente dient dit te ondersteunen door in te zetten op bewustwording door voorlichting/educatie en het
creëren van draagvlak. Zo gaat hier een preventieve werking vanuit en kunnen gezondheidsproblemen sneller gesignaleerd worden. Volgens het CDA moet de drempel tot het kopen van drugs zo hoog
mogelijk zijn. Het CDA staat dan ook geen coffeeshops toe.
SAMENWERKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
De gemeente werkt regionaal en met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) samen om
een regionaal afgestemd gezondheidsbeleid te hebben.
De verantwoordelijkheden ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg zijn voor het CDA heel
duidelijk. De eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid t.a.v. gezondheid ligt bij de burger, van welke leeftijd dan ook, zelf. De overheid heeft een
verantwoordelijkheid die ligt bij het scheppen en
behouden van voldoende aanbod en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Daarnaast ligt ook
de bewustmakings- en handhavingstaak bij de
gemeente.
BEWUSTMAKING
Bewustmaking ten aanzien van de gezondheid en
het leven ernaar, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar
in de praktijk valt dat tegen. De overheid heeft een
taak als het erom gaat een gezonde leefstijl en gedrag bij de inwoners onder de aandacht te
brengen, met extra aandacht voor de jeugd en hun
ouders. Die taak is daarbij niet zo willekeurig, dezelfde overheid is immers ook verantwoordelijk voor
het toepassen van de Drank en Horecawet (DHW), met bijvoorbeeld als uitdaging het handhaven van
de leeftijdsgrens alcoholverkoop die naar 18 jaar gaat.
JONGEREN OP GEZOND GEWICHT
Overgewicht is een groeiend probleem. Een op de zeven kinderen heeft overgewicht. Gemeenten die
zich aansluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zorgen er samen met hun lokale partners
voor dat kinderen gezonder eten en meer bewegen.
JOGG is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen zet zich in om
gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale,
duurzame, intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren
(0-19 jaar) om te zetten in een daling. Publieke en private partijen moeten daarin nauw samenwerken.
Het CDA vindt dat de gemeente daarin als regisseur een spilfunctie moet invullen. JOGG biedt een
paraplu voor alle projecten die te maken hebben met de aanpak van overgewicht bij jongeren. Iedereen in een wijk, van sportclub tot school, van huisarts tot wijkagent, van supermarkt tot wijkcentrum,
wordt gestimuleerd om gezonde voeding en meer bewegen voor jongeren aantrekkelijk te maken.
RELATIE MET ANDERE PROGRAMMA’S
Binnen alle programma’s zijn links en verbanden naar andere programma’s te leggen. Als het gaat om
de publieke gezondheid is er nadrukkelijk een link naar het programma Cultuur, Sport en Recreatie.
ONZE KERNPUNTEN OP GEZONDHEIDSZORG
Het CDA pleit voor het doorlopend opzetten en aanbieden van bewustwordingsprogramma’s op
het gebied van bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving.
Het CDA vindt dat de gemeente in het JOGG programma een spilfunctie moet invullen.
Het CDA wil geen coffeeshop maar wel een koffieshop in Nunspeet.
Het CDA wil dat er een gericht handhavingsbeleid DHW wordt uitgevoerd bij zowel de horeca als
bij de drankverkooppunten bij supermarkten en slijterijen.
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10.

VEILIGHEID

Een zo groot mogelijke veiligheid bereik je alleen als inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, hun
buurt, wijk en kern. Om dit te bereiken, wil het CDA ontmoetingen tussen (wijk)bewoners stimuleren.
Het CDA vindt dat deelname van jongeren aan sport de gezondheid en teamgeest bevordert. Het
geeft waarden en normen mee. Daarmee kan ook worden voorkomen dat jongeren ontsporen. Daarnaast is de betrokkenheid van ondernemers, sportverenigingen, het jeugd- en jongerenwerk en de
woningcorporaties cruciaal. Veiligheid is namelijk niet iets dat alleen de politie aangaat, maar is van
ons allemaal.
EEN STEVIG VEILIGHEIDS- EN HANDHAVINGSBELEID
Het CDA vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om de veiligheid in de gemeente te
vergroten. Tegen misdragingen moet streng worden opgetreden. De burgemeester, in zijn verantwoordelijkheid voor de openbare veiligheid, moet niet schromen als het om zwaardere overtredingen
gaat, ook misstanden hard aan te (laten) pakken.
Er moet zo effectief mogelijk worden opgetreden tegen de verkoop van drugs. Het CDA
staat geen coffeeshops toe. Het te vroeg afsteken van vuurwerk en het ongebreideld carbidschieten ‘omdat het bij de traditie hoort’ wordt
bestreden door overleg, voorlichting en het
maken van goede afspraken en als het moet,
dan ook handhaven.
MEER ZICHTBAAR BLAUW OP STRAAT
De gemeente moet zich ervoor inzetten dat in
Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten
blauw meer zichtbaar op straat is. Ook moet zij
lokale prioriteiten steeds duidelijk onder de
aandacht van de politie brengen en erop toezien dat de politie meer misdrijven oplost. Bij die prioriteiten gaat het onder meer om het bestrijden van woninginbraken, drugsgebruik en overlast van jongeren. De inzet van een Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) moet zo breed mogelijk zijn.
CAMERATOEZICHT

Cameratoezicht,
een doelmatig
middel om
vandalisme en
criminaliteit
te ontmoedigen

In het centrum van Nunspeet en op de bedrijventerreinen hangen nu
nog geen of relatief weinig camera’s. Het is gebleken dat cameratoezicht een effectief middel is om criminaliteit tegen te gaan en verdachten op te sporen. Het kan eveneens preventief werken tegen escalaties in het Nunspeetse uitgaans- en winkelgebied. Het CDA wil dat op
geëigende plaatsen in Nunspeet, bijvoorbeeld het Marktplein, deze
camera’s geplaatst en benut worden. Overwogen moet worden ook in
andere openbare gebieden, zoals het Transferium en Stationsplein
camera’s op te hangen. Verder overleg met de ondernemers over het
gebruik van camera’s in en rond hun vestigingen is zinvol.

OVERLAST DOOR JONGEREN
Binnen de gemeente wordt soms overlast van jongeren ervaren, een overlast die ‘op afstand’ veelal
wat schouderophalend wordt afgedaan. Bij de overlast ondervindende bewoners kan het hun leven en
woongenot echter dramatisch negatief beïnvloeden. Het gaat vaak om relatief kleine groepen jongeren die voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij de speel- en sportveldjes in de wijk of in het Nunspeetse uitgaansleven. Om overlast tegen te gaan wil het CDA dat, als er overlastmeldingen bij de
gemeente binnenkomen, er adequaat en direct gehandeld wordt. Geen weken wachten, maar een
directe actie met in eerste instantie vooral de inschakeling van de straathoekwerkers van het jeugden jongerenwerk. Voor het vervolg kunnen, indien nodig, ook andere middelen worden ingezet. Politietoezicht en –surveillance en cameratoezicht zijn dan geëigende middelen. Het CDA wil dat alles erop
gericht moet zijn overlast in een zo vroeg mogelijk stadium in de kiem te smoren en uit te bannen.
SCHADE DOOR VANDALISME VERHALEN
Schade die door vandalen is aangericht, moet daadwerkelijk op de daders worden verhaald. Jaarlijks
wordt hierover door burgemeester en wethouders verantwoording afgelegd.
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EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN BUURTBEMIDDELING
Elke inwoner van Nunspeet heeft ook een eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Veiligheid in en om
het huis, verkeersveiligheid door bijvoorbeeld je aan de snelheidslimiet te houden en ook sociale veiligheid. Mensen moeten elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Zij kunnen een belangrijke
bemiddelende rol spelen bij ruzie tussen buurtgenoten. Kom je er toch samen niet uit, roep dan de
deskundigheid van Buurtbemiddeling Nunspeet in. Deze dienstverlening, die grotendeels door vrijwilligers wordt geleid, komt de leefbaarheid in de wijk ten goede. De gemeente dient inwoners actief te
betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en inrichting van de omgeving.
BRANDWEER EN MEDISCHE HULP
Hoewel de brandweer in een regionaal cluster wordt ondergebracht zal het altijd de brandweer van
Nunspeet en van Elspeet blijven. De vrijwilligers komen uit onze gemeente en daardoor kennen zij de
gemeente ook goed. Zij zorgen voor betrokkenheid en houden de brandweerzorg qua geoefendheid
op het zo noodzakelijke hoge niveau. Alleen dan zijn zij in staat á la minute juist te handelen en in
voorkomend geval levensreddend op te treden. De brandweer en in het bijzonder de brandweercommandant heeft bij ongevallen, crises en rampenbestrijding de operationele leiding. Daarom wil het
CDA dat de gemeente en in het bijzonder de burgemeester als eerste bestuurlijk verantwoordelijke
zich optimaal voorbereidt op incidenten en crises. Dan moet de organisatie er staan. Dat vraagt om
goede afspraken en regelmatig oefenen met de brandweer, politie en andere hulpdiensten.
De aanrijtijden van ambulances moeten worden gehaald. De gemeente heeft op dit punt de belangrijke en vooral ook blijvende taak om dit zo nodig bij andere overheden af te dwingen.
ONZE KERNPUNTEN OP VEILIGHEID
Het CDA wil dat de gemeente een stevig veiligheids- en bestuurlijk handhavingsbeleid voert.
Het CDA wil dat er wordt opgetreden tegen de verkoop van drugs.
Het CDA wil geen coffeeshops.
Het CDA pleit voor zo veel mogelijk politie en BOA’s op straat.
Het CDA wil het gebruik van cameratoezicht daar waar nodig toepassen en gebruiken.
Het CDA wil dat de gemeente er alles aan doet om alle schade, waaronder die van vandalisme,
op daders te verhalen.
Het CDA vindt dat iedereen mee moet doen aan het verbeteren van de eigen - en andermans
veiligheid.
Het CDA vindt dat er gewerkt moet worden aan een goede voorbereiding en geoefendheid in het
kader van crises- en rampscenario’s.
Het CDA wil dat de aanrijtijden van ambulances blijvend gehaald worden.
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11.

BEREIKBAARHEID EN VERKEER

BEREIKBAAR NUNSPEET
Bereikbaarheid Nunspeet, een begrip dat in dit programma in twee belangrijke onderwerpen onder te
verdelen is: fysieke en digitale bereikbaarheid.
FYSIEKE BEREIKBAARHEID
Het is al jaren een dagelijks terugkerend probleem en nog steeds een uitdaging de goede oplossing te
vinden en vooral te realiseren. Verkeer en verkeersbewegingen in en rondom de kernen vraagt ook
voortdurend, en terecht, om aanpassingen.
RONDWEG OOST
De rondweg Oost staat in de realisatiestartblokken. Een prachtige oplossing om het nieuwe bedrijventerrein De Kolk te ontsluiten en gelijktijdig het doorgaande verkeer van de Elburgerweg direct van en
naar de A28 te leiden. Het CDA vindt het uitstel van de aanleg ondertunneling van de spoorbaan ter
hoogte van de Eperweg een gemiste kans. Het CDA wil dat de ondertunneling spoorbaan Eperweg
met prioriteit alsnog wordt opgepakt.
RONDWEG WEST
Over dat plan wordt al jaren gedacht. Er zijn verschillende pogingen gedaan tot een tracéverkenning
en er zijn grof uitgewerkte plannen opgesteld, maar daar is het dan vanwege prioriteitstelling vooralsnog bij gebleven. Het CDA wil dat die ontwikkeling en tracéverkenning wel op korte termijn worden
uitgevoerd. Dan ontstaat er een beeld over noodzaak, wat kan wel en wat kan er niet en wat is financieel wel of niet haalbaar. Het CDA wil daarover duidelijkheid.
DE SPOORLIJN
De spoorlijn wordt alsmaar drukker met alle consequenties van dien. Het spoor is onze Openbaar
Vervoer (OV) kransslagader met de rest van Nederland en daarbuiten. Nunspeet heeft nu twee hoofden vier zogenaamde nevengeschikte gelijkvloerse spoorwegkruisingen. En alle gelijkvloerse spoorwegkruisingen leveren
verkeersongemak en ook onveilige situaties op met soms dramatische gevolgen. Het CDA wil van al die gelijkvloerse kruisingen af. Hoe eerder, hoe beter.
STATIONSPLEIN
Het centrale verkeerspunt in Nunspeet, strak tegen de spoorlijn
aan en een constante uitdaging om een goede verkeersafwikkeling en -veiligheid te verkrijgen voor alle weggebruikers. Veel
plannen zijn er gemaakt, een paar gerealiseerd, maar de oplossing is er nog niet. Het CDA is ervan overtuigd dat de aanleg
van de rondweg oost en later west het verkeersaanbod aanzienlijk zal verlagen. In combinatie met ook
hier een ondertunneling moet de centrale bereikbaarheid voor eens en altijd geoptimaliseerd kunnen
worden.
BEREIKBAARHEIDSPLANNEN
Veel bereikbaarheidsplannen zijn er in Nunspeet gepresenteerd. Belangrijke documenten zijn o.a. de
Integrale Ruimtelijke Toekomstvisie (IRTV) 2015 en de komende visie Integrale Toekomstvisie (ITV)
Nunspeet 2030. Maar ook andere groeperingen en burgers, zoals de Taskforce Centrum Nunspeet
(TCN), hebben of gaan plannen presenteren. Ook het CDA heeft dat eind 2009 gedaan in het CDA
visie document ’Perspectief Nunspeet 2025’, een in onze ogen nog steeds
uitstekend document met aansprekende en vooral creatieve oplossingsOplaadpunten
mogelijkheden.
voor
Het CDA geeft bereikbaarheid een hoge prioriteit en dat vraagt inlevingsde
vermogen, creativiteit, daadkracht en middelen.
auto
FIETSVERKEER
Het CDA wil het fietsverkeer nadrukkelijk stimuleren. In het centrum moet
voldoende ruimte zijn om de fiets te stallen. Daar waar er wel stallingsruimte is gecreëerd ook afdwingen en handhaven dat die gebruikt wordt. Het
negatieve beeld daarvan bij de stationsingang moet nu eindelijk eens verdwijnen. Onveilige kruispunten moeten verkeersveiliger worden heringericht. De kwaliteit van onze fietspaden is al op een goed niveau, daar waar
nodig is verbeteren blijvend noodzakelijk, zeker waar het de breedte betreft.
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In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van elektrische fietsen. Het gebruik daarvan, zeker
over grotere afstanden, vraagt echter wel om tijdig opladen van de accu. Het CDA is er dan ook voor
om op diverse plaatsen oplaadpunten voor fietsen te creëren.
VOETPADEN
Naast de aanleg van goede rijbanen en fietspaden vraagt het CDA ook aandacht voor voetpaden. In
de gemeente liggen al veel voetpaden en veelal van een goede kwaliteit. Toch zijn er plaatsen waar
de aanwezige voetpaden min of meer geblokkeerd worden door in het voetpad staande bomen. Een
boom is prachtig, maar een niet te gebruiken voetpad is voor vele gebruikers een lastige zaak. Een
voorbeeld daarvan zijn o.a. de paden langs de Spoorlaan. Ook op enkele verbindende wegen, zoals
de Industrieweg, ontbreekt een voetpad. Het aanwezige bospaadje langs het spoor voldoet, zeker bij
slecht weer, niet. Het CDA wil dat de gemeente de aanleg en/of verbetermogelijkheden onderzoekt en
zo snel mogelijk in uitvoering gaat nemen.
BEREIKBAAR VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN
Wat voor de een vanzelfsprekendheid is, kan voor de ander enorme obstakels opwerpen. Dat geldt
ook op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor onze medemens die of visueel beperkt
is en/of over verminderde mobiliteit beschikt. De hindering in toegankelijkheid komt vooral voor in de
(drukke) winkelstraten, waar veel mensen zijn en veel obstakels staan in de vorm van gestalde fietsen, reclame-uitingen, etc. Voetpaden zijn soms door daarin staande bomen min of meer geblokkeerd.
In Nunspeet is de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid Nunspeet (PWT) actief, een werkgroep die
zich inzet om Nunspeet ook voor deze doelgroepen beter toegankelijk te maken. Het CDA wil dat de
PWT in de planontwikkeling ruimtelijke ordening en in het bijzonder de inrichting daarvan een vaste
gesprekspartner wordt.
PARKEREN
Nunspeet houdt het nog steeds vol dat er onbetaald geparkeerd kan worden en dat heeft zeker een
aantrekkingskracht voor het winkelend publiek. Dat parkeren kan nog aantrekkelijker worden gemaakt
door op grotere schaal oplaadpalen op vooral voor de grote openbare parkeerplaatsen neer te gaan
zetten, bijvoorbeeld 1 oplaadpunt per 25 parkeerplaatsen. Het is ook nog eens goed voor het milieu
en een stimulans om deze vorm van energie te gaan gebruiken. En het past heel goed bij het groene
karakter van Nunspeet.
PARKEREN IN VIERHOUTEN
De economie in Vierhouten draait op de vele bezoekers die voor het recreatieve en / of culinaire beleven naar Vierhouten komen. Het is dus van groot belang dat ook daar voldoende parkeermogelijkheden zijn.
PARKEREN VOOR CAMPERS
In de huidige parkeervoorzieningen is het niet duidelijk waar campers kunnen parkeren als zij het centrum of de omgeving willen bezoeken. Het parkeren is daarbij niet bedoeld als overnachtingslocatie.
Het CDA vindt dat er duidelijke informatie moet komen waar deze toenemende stroom van campergebruikers hun camper tijdelijk kunnen parkeren.
PARKEREN VOOR VRACHTAUTO’S
Vanuit de beroepsgoederenvervoerorganisatie komt een sterke oproep ook in Nunspeet en Elspeet en
in mindere mate Hulshorst en Vierhouten een beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens aan te
leggen. Misschien is dat in Nunspeet prima te combineren met het ook al jaren in ontwikkeling zijnde
evenemententerrein. Het CDA wil die ontwikkeling zeker ondersteunen.
VERKEERSHANDHAVING
Nunspeet kent een diversiteit aan wegen met elk haar eigen verkeersverbods- en verkeersgebodsbepalingen. Voor een goede verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid is dat noodzakelijk, maar het gaat
naast al die bepalingen ook om de verkeersbeleving. Doorgaande
wegen binnen de bebouwde kommen moeten in principe een 50 km
snelheidslimiet hebben, tenzij de specifieke situatie op en rondom een
dergelijk weg om een lagere snelheidslimiet vraagt.
Alle ver– en geboden vragen om controle en handhaving. Het CDA wil
dat de gemeente er naar streeft de ge- en verbodsbepalingen en dito
borden tot een absoluut minimum beperkt. En daar waar het er echt
toe doet het handhavingsbeleid ook uit te (laten) voeren.
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DIGITALE BEREIKBAARHEID
De kwaliteit van de digitale bereikbaarheid hangt van een aantal factoren af. In de kernen van Nunspeet ligt een modern kabelinfrastructuur in de vorm van een
De kernen,
uitgebreid glasvezelnetwerk. Maar in de buitengebieden en op
het buitengebied
de bedrijfsterreinen is daar niets dan wel sporadisch wat van
en
terug te vinden. Het CDA vindt dat de gemeente daar heel veel
energie in moet gaan steken om ook die delen van Nunspeet op
de bedrijventerreinen
het hoogwaardige breedbandnetwerk aan te kunnen laten sluimoeten
ten.
allemaal
VERSCHEIDENHEID IN DIGITAAL AANBOD
beschikken
Digitale transportmogelijkheden zijn een voorwaarde voor een
over
goede digitale bereikbaarheid. Maar digitale bereikbaarheid uit
een
zich ook in de kwaliteit van de informatie en verscheidenheid. Het
modern
feit dat het nu in de kernen het een vanzelfsprekendheid is dat er
glasvezelnetwerk
op het glasvezelnet een reeks van providers beschikbaar is en
een ieder dus een eigen keuze kan maken is een prima zaak.
DIGITALE BEREIKBAAR ALS FACILITEIT
Het gebruik van smartphones en Ipads is een vanzelfsprekendheid geworden. En dat gebruik gaat
uitstekend mits er wel verbinding kan worden gemaakt met een provider. Nunspeet kan zich echt onderscheiden door in de kernen een Wifi netwerk aan te leggen waarop men gratis kan inloggen.
ONZE KERNPUNTEN OP BEREIKBAARHEID EN VERKEER
Het CDA geeft bereikbaarheid een hoge prioriteit, dat vraagt om inlevingsvermogen, creativiteit,
daadkracht en middelen.
Het CDA vindt dat de aanleg van de ondertunneling spoorbaan Eperweg met prioriteit moet worden opgepakt.
Het CDA wil duidelijkheid over wat kan en wat niet m.b.t. rondweg west en wat financieel wel of
niet haalbaar is.
Het CDA wil dat er een kwaliteitsbepaling voetpaden komt en dat geconstateerde knelpunten worden opgelost.
Het CDA wil dat waar er, zeker in de spoorwegzone, fietsenstallingsruimte is gecreëerd, het gebruik ervan wordt afgedwongen en gehandhaafd.
Het CDA vindt dat doorgaande wegen binnen de bebouwde kommen in principe een 50 km snelheidslimiet moeten hebben.
Het CDA vindt dat onbetaald parkeren moet blijven.
Het CDA wil zich inzetten voor beveiligde parkeermogelijkheid(heden) voor het beroepsgoederenvervoer al dan niet in combinatie met de aanleg van een evenemententerrein.
Het CDA wil per 20 openbare parkeerplaatsen één oplaadpunt plaatsen.
Het CDA wil Nunspeet gaat beschikken over een hoogwaardige digitale netwerk in de kernen,
buitengebieden en op de bedrijfsterreinen.
Het CDA vindt dat er in de kernen een gratis Wifi netwerk aangelegd moet worden.
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12.

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van cultuur, sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden maakt
dat Nunspeet een aantrekkelijke gemeente is. Aantrekkelijk voor de eigen inwoners en aantrekkelijk
voor de dag- en meerdaagse recreatie. Die aantrekkelijkheid behouden vraagt inzet, creativiteit, vernieuwing, samenwerking, durf en ook middelen. Het CDA brengt die in beeld.
CULTUUR
Cultuur is een uitstekend middel om elkaar te ontmoeten. Dat kan in het Veluvine zijn, in de bibliotheek en straks ook zeker in het nu in aanbouw zijnde Nunspeets museum. Een museum dat, dankzij
een particulier initiatief, straks Nunspeet als kunstenaarsdorp extra op de kaart gaat zetten. Cultuur en
kunst zijn ook van alle leeftijden. Jong en oud actief in de kunst en muziek is goed voor hun zelfvertrouwen en hun concentratievermogen. Het CDA wil de cultuur in algemene zin blijvend ondersteunen
zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld fondsenverwerving te negeren.
CULTUUR ALS VERBINDEND ELEMENT
Een uitstekend voorbeeld van cultureel verbinden wordt door de stichting Muurgedichten Nunspeet
gegeven. Op bekende en onbekende plaatsen zijn prachtige gedichten geplaatst. Bij elkaar geven zij
naast de persoonlijke inspiratie ook Nunspeet een culturele kleur.
CULTUURONDERWIJS
Bij cultuur hoort ook onderwijs. Het muziekonderwijs is daar een voorbeeld van. Jarenlang is het muziekonderwijs gegeven door de zogenaamde muziekschool, maar die constructie bleek niet meer levensbestendig te zijn. Daarmee verdwijnt echter niet de noodzaak voor goed muziekonderwijs. Het
CDA wil dat de gemeente zich ervoor inzet om in samenspraak met partijen, zoals de plaatselijke
harmonieën, een invulling te geven aan goed muziekonderwijs.
Een andere cultuuronderwijsinrichting waar Nunspeet trots op mag zijn is de Vrije Academie.
SPORT
Sport is erg belangrijk voor de lichamelijke en de maatschappelijke gezondheid van iedereen. In het
bijzonder geldt dat voor kinderen. Door te sporten kunnen die zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en
sociaal vlak. Ook in andere hoofdstukken van dit verkiezingsprogramma zijn er terecht verwijzingen
naar sport en sportfaciliteiten gedaan. De gemeente ondersteunt sportverenigingen door het aanbieden van goed geoutilleerde sportfaciliteiten. Sportaccommodatie(s) behoren tot de basisvoorziening
en dat geldt voor elke kern.
Sport in groepsverband en individuele sport moeten en kunnen prima naast elkaar opereren in zowel
buiten- als binnenaccommodaties. Ook een goed bewegwijzert en onderhouden netwerk van wandel-,
fiets-, men-, ruiter- en bijvoorbeeld langlaufroutes draagt aan dat beeld bij.
SPORT ALS VERBINDEND EN PEDAGOGISCH INSTRUMENT
Een integrale benadering waarin de school, de sport en de buurt elkaar versterken is nodig om bewe5
gen en sport op een slimme en efficiënte manier mogelijk te maken . Het principe van de Brede school
sluit daar naadloos op aan. Sportleraren zijn ook buurtsportcoaches, die vanuit de school de verbinding maken met de buurt en de sport. Op die wijze kan er ook gezorgd worden voor een pedagogisch
verantwoord sportaanbod.
VERNIEUWING SPORTFACILITEITEN
Een aantal sportfaciliteiten is inmiddels dertig tot veertig jaar oud en dringend aan een grote renovatie
of nieuwbouw toe. De gemeente heeft daarvoor een omvangrijk programma opgezet waarin alle
bouwkundige en financiële aspecten in verschillende scenario’s uiteen zijn gezet. Het CDA heeft
daarbij nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat investeren in renovatie van dergelijk oude voorzieningen euro’s naar de zee dragen is. Nieuwbouw is in onze ogen de enige en juiste optie, maar de
omvang, het voorzieningsniveau en het tijdspad staan daarbij nog wel ter discussie. Het CDA vindt
daarbij dat multifunctioneel gebruik door meerdere sportverenigingen en organisaties voorop moet
staan. Ook op dit gebied is samenwerken een sleutelwoord.
SPORTFINANCIERING
Het CDA is zich van de benodigde hoge investeringen en de consequenties daarvan voor andere
investeringsgebieden zeer bewust. Tegelijkertijd is het CDA ervan overtuigd dat niets doen op relatief
korte termijn tot sluiting van een aantal bestaande sportfaciliteiten gaat leiden. Het CDA kiest voor een
creatieve oplossing van investeren en minimaliseren van de uitvoering en uitrusting en het aanwenden
van alternatieve financieringsmogelijkheden. In het hoofdstuk Bestuur en belastingen gaan wij daar
nader op in.
5

Stelling van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding
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RECREATIE EN TOERISME
De gemeente Nunspeet is al heel lang een toeristische trekpleister op de Veluwe met een groot aanbod aan verblijfsvoorzieningen en ruime mogelijkheden op het gebied van extensieve recreatie. Jaarlijks komen er duizenden mensen op bezoek die kort, maar ook voor langere tijd, ergens in Nunspeet
verblijven.
Op het grondgebied van Nunspeet zijn kleine, maar ook heel grote recreatiebedrijven gevestigd. Recreatie en toerisme vormen een van de belangrijkste economische inkomstenbronnen van de gemeente Nunspeet. Inkomsten voor de gemeente zelf in de vorm van toeristen- en forensenbelasting.
Een veelvoud daarvan vormt een prima omzet voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Nunspeet.
ONTWIKKELING RECREATIEVOORZIENINGEN
Recreatie en toerisme in Nunspeet wordt in één adem genoemd en geassocieerd met bossen en heide. Dat is wat het CDA noemt het Unique
Selling Point (USP) van Nunspeet. Het is daarom van het grootste belang dat de bossen en
heidegebieden in een goede conditie worden
gehouden en goed bereikbaar blijven. De logiesverstrekkende bedrijven, zoals hotels, pensions, bed- en breakfast bedrijven, campings,
bungalowparken, minicampings en horecavoorzieningen, zorgen voor veel werkgelegenheid en
hebben een fors aandeel (van rond de 40%) in
de Nunspeetse economie.
Het CDA is er voorstander van om de verdere
ontwikkeling van de Veluwemeerkust te intensiveren. Die ontwikkeling van ‘Nunspeet aan Zee’
completeert het diverse aanbod van Nunspeet.
Gedacht kan worden aan een nieuw recreatief
centrum voor zowel dag- en verblijfsrecreatie.
HET RUIMTELIJK ASPECT VAN RECREATIEBEDRIJVEN
Het ruimtelijk aspect moet inspelen op de veranderende recreatiemarkt. In de behoefte aan groei en
verandering moet de gemeente voorwaardenscheppend en meedenkend zijn. Niet vastlopen in procedures en geen ja, maar! De snel veranderende markt vraagt om flexibiliteit en creativiteit van de
overheid.
BIJZONDERE RECREATIEVOORZIENINGEN
‘Kamperen bij de boer’ en ‘Bed en Breakfast bedrijven’ moeten ook voldoen aan de geldende regelgeving en eenzelfde behandeling als die bij de reguliere bedrijven en of logies verstrekkende bedrijven
moet worden toegepast. Gelijke monniken, gelijke kappen, ook hier.
TOERISTISCHE INFORMATIE, VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN
Het CDA pleit voor een actieve toeristische informatie, waarbij de eigentijdse multimediamogelijkheden een grote rol moeten gaan spelen. Het
Toerisme op een
CDA vindt het belangrijk dat toeristeninformatie zichtbaar en makkelijk
hoog
service peil
bereikbaar en benaderbaar is. Dat kan digitaal, maar ook het directe
brengen en
contact is van veel waarde. De locatiekeuze van de toeristeninformatie
houden.
moet daarop afgestemd worden.
De voorwaarde
Het CDA wil zorgen voor goede toegankelijkheid t.b.v. de toerist. Het
verder ontwikkelen van het Transferium met daaraan verbonden het
om Nunspeet ook
Bezoekerscentrum met het klimbos als onderdeel van het natuurbelevetoeristisch op de
nispark eist concrete maatregelen. Het CDA wil voldoende
kaart te krijgen en
rust/picknickplaatsen in de natuur. Het CDA wil op daartoe geëigende
te houden
toeristische plekken openbare toiletunits.
Het CDA pleit voor toeristisch aantrekkelijke evenementen in allerlei
vormen. Voorbeelden daarvan zijn de Wilddagen in Vierhouten, de
“Stoute Cross”, uitgebalanceerde toertochten voor fietsers en wandelaars. De gemeente heeft daarbij
nadrukkelijk een faciliterende rol.
De schaapskudde is een niet weg te denken beeldmerk in het Nunspeetse heidegebied, aantrekkelijk
voor de toerist en belangrijk voor het ecologische evenwicht voor de heidegebieden. Het CDA wil
daarom de kudde blijvend ondersteunen.
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WILDBELEVING
In toenemende mate is er sprake van het zogenaamde wildtoerisme, een stroom bezoekers die gericht naar dit deel van de Veluwe komt om het wild in haar natuurlijke omgeving te zien. Dat vraagt om
maatregelen in de vorm van o.a. een zorgvuldig afgestemd wildbeheer en toegankelijkheid van de
natuur. Voor het wild is het absoluut noodzakelijk dat delen van ons gebied minder of niet toegankelijk
zijn, de zogenaamde rustgebieden. Daartegenover moeten er voldoende observatiepunten komen,
goed bereikbaar en toegankelijk voor de wildtoerist.
PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN
Het CDA vindt dat permanente bewoning van recreatiebungalows, ook benoemd als ‘de koude bedden’, niet moet worden toegestaan. Binnen de bestaande regelgeving en vergunningverlening moet er
handhavend worden opgetreden.
DE TOERIST EN DE TOERISTENBELASTING
Elke toerist die in Nunspeet overnacht, betaalt toeristenbelasting en elke eigenaar van een recreatiewoning betaalt forensenbelasting. De toeristenbelasting loopt via de recreatieondernemers, zij brengen het door de gemeente vastgestelde tarief bij de toerist in rekening en dragen dat in een later stadium af aan de gemeente. De gemeente doneert het uiteindelijk omvangrijke bedrag in de voorziening
Algemene Middelen. De forensenbelasting wordt rechtstreeks, zij het op grond van de door de recreatieondernemer verstrekte informatie, door de gemeente geint.
De praktijk is dus dat de toerist en de forens voor iets betaalt dat hij of zij maar ten dele terugziet. Het
CDA vindt daarbij dat de opleg van het tarief boven op de veelal toch al forse verblijfsrekening niet
echt vriendelijk overkomt. De vraag is of het anders kan en dat kan.
GEMEENTELIJKE HEFFING OP LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN
Het CDA wil van de naam en het huidige heffingsmechanisme van de toeristen- en forensenbelasting
+
af. Als dat gaat gebeuren is dat een USP voor Nunspeet, niet uniek in Nederland, maar wel op de
Noord Veluwe.
In plaats van de toerist te belasten gaat de gemeente een gemeentelijke heffing invoeren op logiesverstrekkende bedrijven. De heffing moet daarbij gebaseerd worden op de huidige inkomsten van
forensen- en toeristenbelasting en een jaarlijkse indexering kennen. Het CDA vindt dat de ondernemer
zelf moet en kan uitmaken hoe deze heffing binnen zijn organisatie verrekend wordt.
Deze gemeentelijke heffing moet geoormerkt worden aan de hand van vastgestelde percentages.
Bijvoorbeeld 20% gaat naar toeristische activiteiten, 40% toeristische infrastructuur en 40% naar Algemene Middelen.
ONZE KERNPUNTEN OP CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Het CDA wil cultuur in algemene zin blijvend ondersteunen.
Het CDA wil dat de gemeente initiatieven voor het muziekonderwijs in Nunspeet ondersteunt en
maximaal faciliteert.
Het CDA vindt nieuwbouw van sportaccommodaties de enige en juiste optie, maar de omvang,
het voorzieningsniveau en vooral het tijdpad staan daarbij ter discussie.
Het CDA vindt dat het multifunctioneel gebruik van sportfaciliteiten door meerdere sportverenigingen en organisaties voorop moet staan.
Het CDA pleit voor een actieve toeristische informatie, waarbij de eigentijdse multimediamogelijkheden een grote rol moeten gaan spelen.
Als de huidige locatie op het Stationsplein behouden kan blijven in combinatie met een andere
onderneming is het CDA daar voor.
Het CDA is tegen permanente bewoning van recreatiebungalows.
Het CDA wil van de naam en het huidige heffingsmechanisme van de toeristenbelasting af.
Het CDA wil overgaan op een gemeentelijke heffing op logiesverstrekkende bedrijven.
Het CDA wil die heffing oormerken t.b.v. toeristische en algemene zaken en activiteiten.
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13.

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Recreatie is één van de aanjagers van de plaatselijke economie, maar een groot aantal andere bedrijven heeft zich eveneens in de gemeente Nunspeet gevestigd, om reden van ruimte of werkklimaat of
beschikbaar en geschikt personeel of een combinatie daarvan.
De bedrijventerreinen in Nunspeet liggen min of meer om het centrum heen. Bedrijventerrein De Kolk
is nog in ontwikkeling, met de rondweg Oost als ontsluitingsweg naar de A28. In Nunspeet zijn bedrijven gevestigd die alleen lokaal werken, evenals bedrijven die regionaal, nationaal en ook mondiaal
werken.
LOCATIEKEUZE BEDRIJVEN
Bij de locatiekeuze voor de bedrijven moet altijd voorop staan dat de bedrijven het wonen en het recreëren niet in de weg zitten, niet alleen vanwege geluidsoverlast, maar ook vanwege de veiligheid
van en voor de bedrijven zelf en de veiligheid van transport over de weg. De centra van Nunspeet,
Vierhouten en Elspeet moeten daarbij niet doorkruist worden door verkeer dat er niet thuis hoort.
Hulshorst heeft dat probleem gelukkig niet, het centrum ligt zuid van de doorgaande weg.
ECONOMIE
De term ‘crisis’ begint, gelukkig, wat terrein te verliezen. Maar het economisch herstel is nog niet echt
begonnen en het zal nog jaren duren voordat de BV Nederland weer economisch gezond is. Ook
Nunspeetse bedrijven ondervinden dagelijks de gevolgen van de economische malaise. Vooral de
bouw en bouw gerelateerde bedrijven hebben het moeilijk. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die, ondanks alle malheur, prima draaien. Dat geldt dan in het bijzonder voor bedrijven die werken in de
foodsector en recreatie. Gespecialiseerde bedrijven op bijvoorbeeld het terrein van planten- en bomenteelt en de onderdelenfabricage doen het goed.
Veel inwoners maken zich terecht zorgen over hun baan en vragen zich af of ze morgen de huur en
hypotheek nog wel kunnen betalen. Het CDA begrijpt deze zorgen en wil eraan meewerken dat de
bestaande bedrijven alle kansen krijgen om te ondernemen. De gemeente moet deze ondernemers
proactief ondersteunen. Ook willen wij bedrijven van buiten aantrekken om te zorgen voor extra werkgelegenheid voor onze inwoners.
ONDERNEMEN EN WERKGELEGENHEID
Economische ontwikkeling is belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Het CDA
wil de bestaande werkgelegenheid behouden en vooral extra banen creëren op middelbaar en hoger
niveau. Om dit te bereiken wil het CDA de juiste randvoorwaarden scheppen, initiatieven ontplooien
en activiteiten ondersteunen. Gedacht kan worden aan minder regels, gunstige vestigingsvoorwaarden, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, goede ontsluiting van bedrijventerreinen en goed openbaar
vervoer.
RUIMTE OM TE ONDERNEMEN
Het CDA wil bedrijven ruimte bieden en maatschappelijk betrokken ondernemen bevorderen. Dat
vraagt er in veel gevallen om dat overbodige regels worden tegengegaan, dat specifieke regels zoveel
mogelijk worden vervangen door algemene regels en dat terughoudendheid wordt betracht met nieuwe regels. Het CDA wil dan ook dat de gemeente samen met bedrijfsleven en detailhandel actief
werkt aan deregulering.
ONDERNEMERSLOKET EN ACCOUNTMANAGEMENT
HET ONDERNEMERSLOKET
Het CDA wil het bestaande ondernemersloket verder uitbreiden omdat wij ervan overtuigd zijn dat een
duidelijke ingang bij de gemeente voor het bedrijfsleven, de samenwerking en het bedrijfsleven zelf
alleen maar ten goede kan komen. Dit “ondernemersloket”, zowel fysiek als digitaal, is de schakel
tussen de ondernemers en de gemeente, zodat ondernemers snel en effectief worden geholpen.
ACCOUNTMANAGEMENT
Verder is het CDA voorstander van accountmanagement binnen de ambtelijke organisatie. Zo hebben
bedrijven rechtstreeks contact over alle vraagstukken die verder gaan dan behandeling door het ondernemersloket, zoals begeleiding bij vergunningstrajecten of groei.
Het accountmanagement dient nadrukkelijk een taak te krijgen in het binnenhalen van nieuwe bedrijven en het initiëren van netwerken tussen bedrijven. Wij willen de gemeentelijke dienstverlening verbeteren door vermindering van regeldruk, minimale lastenverhoging, adequate informatievoorziening,
slagvaardigheid en klantgericht werken.
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AANPAK VAN ONNODIGE REGELDRUK
Het CDA wil samen met de ondernemers onnodige regels in kaart brengen en deze verminderen. Hierbij willen wij kijken naar inspecties, vergunningen, belastingen combineren, uitstallingsbeleid, precariorechten,
venstertijden transport, etc. De resterende vergunningen moeten makkelijk kunnen worden aangevraagd en sneller worden verleend.
SAMENWERKEN
Ook binnen ondernemend Nunspeet wordt op veel gebieden samengewerkt. Dat leidt tot initiatieven die van nut en ten voordele zijn van alle
ondernemers, ook van wie niet wil of kan samenwerken. Het CDA vindt
niet investeren maar wel vol profiteren een onjuiste handeling en opstelling. Wij zijn dan ook voorstander van het invoeren van een zogenoemde reclamebelasting. De gemeente moet daarbij een faciliterende en
ook sturende rol invullen, de binnenkomende gelden moeten daarbij ten
goede komen aan de ondernemersinitiatieven.

Samenwerken
en de
kosten
delen,
ook
noodzakelijk
voor het
MKB
in
Nunspeet

AANTREKKEN NIEUWE BEDRIJVEN
De strategische centrale ligging aan goede
wegverbindingen en modern gefaciliteerde
bedrijfsterreinen maakt de gemeente Nunspeet
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Ook voor de komende jaren wil het CDA
dat de gemeente deze kernkwaliteit nadrukkelijk inzet voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Daarbij moet de gemeente zich op de
eerste plaats richten op bedrijven met een
goede bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Het CDA vindt dat het beleid gericht moet zijn op de
6
vestiging van bedrijven met hoogwaardige arbeid of gericht op innovatie, zoals de zorgsector in het
kader van Care Valley Veluwe. Dergelijke bedrijven leveren vooral banen op voor middelbaar en hoger opgeleiden, waardoor de beroepsbevolking een meer evenwichtige samenstelling krijgt. Dit kan
leiden tot een hogere koopkracht van de bevolking. Deze bedrijven kunnen op hun beurt weer ondersteunend zijn voor de industriële en logistieke bedrijven.
SAMENWERKING
Economische ontwikkeling overstijgt in veel gevallen de gemeentegrenzen en vraagt actief optrekken
met de gemeenten in Care Valley. Ook is een goede samenwerking en afstemming met het lokale
bedrijfsleven van groot belang. Dit wordt ondersteund door gestructureerd en gericht samen te werken
met Bedrijvenkring Nunspeet, Nunspeetse Ondernemersvereniging, Ondernemers Vereniging in Elspeet, maar ook ondernemers in Vierhouten en Hulshorst.
WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT
Het CDA vindt betaald werk de belangrijkste factor om deel te nemen aan de samenleving en om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of gezin. Betaalde arbeid geeft mensen niet alleen
een zelfstandig verdiend inkomen. Werken biedt ook mogelijkheden tot verdere zelfontplooiing, geeft
structuur in het leven, geeft mogelijkheden voor het opdoen van sociale contacten en geeft mensen
het gevoel erbij te horen. De gemeente moet bevorderen dat wie kan werken ook gaat werken.
AANSLUITING ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Aanpak van de jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden of te krijgen, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringstrajecten en aanvullingen op het loon wanneer
zij niet volledig kunnen werken. Het CDA is van mening dat de gemeente in samenwerking met het
bedrijfsleven en de onderwijssector de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verder moet
bevorderen. Ook wil het CDA dat met het bedrijfsleven afspraken worden gemaakt over het terugdringen van het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat.

6

Zorgsector omvat hier zorg voor mensen, omgeving en economie. Begrippen die qua invulling zich niet alleen richten op de
definitie zorgzaam en gastvrij; de range van activiteiten is veel groter.
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Sinds het schooljaar 2011/ 2012 is de maatschappelijke stage (MaS) opgenomen in het curriculum
van alle leerlingen op de middelbare scholen. Dit houdt in dat leerlingen minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in
de lokale samenleving en laat hen kennismaken met vrijwilligerswerk. Het CDA vindt dat heel waardevol. Hoewel het kabinet de verplichte maatschappelijke stage per 2015 af wil schaffen, wil het CDA
Nunspeet deze graag behouden. Veel Nunspeetse jongeren gaan in de buurgemeenten naar de middelbare school.
Het CDA Nunspeet wil dat de gemeente de voortzetting van de maatschappelijke stage - bij voorkeur
in samenwerking met de regiogemeenten - ondersteunt met een budget en samen met scholen, bedrijven en instellingen naar een zinvolle invulling van de maatschappelijke stage zoekt.
Het creëren van maatschappelijke stageplaatsen is eveneens een uitstekend middel om een goede
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te creëren. Hoewel de wettelijke plicht en de rijksfinanciering per 2015 weg valt, vindt het CDA het belang van maatschappelijke stages voor de jongere én
de participatiesamenleving een concreet in te vullen punt.
RECHTEN EN PLICHTEN GAAN HAND IN HAND
Het CDA vindt dat mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen, en niet in een reintegratietraject zitten, een tegenprestatie moeten leveren. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN GEZIN
Ten aanzien van eenoudergezinnen die leven van een bijstandsuitkering, vindt het CDA dat sprake
moet zijn van een goede balans tussen de ouderlijke zorgplicht en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het CDA erkent dat de verzorging en opvoeding van kinderen een belangrijke taak is die
de mogelijkheden tot het vinden van werk beperkt. Het CDA is er voorstander van om alleenstaande
ouders met jonge kinderen onder voorwaarden tijdelijk vrij te stellen van de arbeidsplicht. Verder dient
de gemeente zich extra in te spannen bij het bemiddelen van alleenstaande ouders naar werk.
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Het CDA wil dat er tijdens het overleg tussen gemeentebestuur en ondernemers(verenigingen) aandacht is voor de rol die het bedrijfsleven kan spelen in de zorg voor de leefomgeving en betrokkenheid
bij de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan het opknappen van een winkelgebied, meebetalen aan veiligheidsmaatregelen en ruimte bieden aan personeel om naast betaald werk zorgtaken of
vrijwilligerswerk te verrichten. Tot slot kan gedacht worden aan het aanbieden van arbeidsplaatsen
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met
een beperking. Ook voor stageplaatsen aan jongeren die een opleiding volgen. De gemeente is hierin
enerzijds stimulator, maar moet anderzijds ook een sturende rol hebben, bijvoorbeeld bij het aanbestedingsbeleid.
DETAILHANDEL
Detaillisten hebben het moeilijk. Niet alleen vanwege de recessie en vraaguitval door overheidsbezuinigingen, maar ook vanwege de toenemende populariteit van internet. Ook in Nunspeet is dit, zij het
tot nu beperkt, merkbaar. Het CDA vindt dat de gemeente in samenwerking met ondernemers moet
werken aan een verdere versterking van winkelgebieden in Nunspeet en Elspeet. In Hulshorst en
Vierhouten zijn er geen dan wel heel beperkt winkels. Het CDA wil ook die winkels behouden, maar
realiseert zich dat dat vooral een zaak van de marktwerking is. In Nunspeet is met de grootschalige
renovatie van het Marktplein een echt ‘winkelhart’ ontstaan. De invulling daarvan met evenementen en
dergelijke is vooral een zaak van ondernemers en particuliere initiatiefnemers en de gemeente faciliteert daarbij.
INNOVATIE EN TRENDS IN DE DETAILHANDEL
INITIATIEVEN
Nunspeet kent meerdere organisaties en personen die zich inzetten om Nunspeet tot een nog aantrekkelijker en uitdagender winkelplaats te maken met een lokale, maar nog meer met een regionale
aantrekkingskracht. Dankzij de variatie in aanbod en de parkeermogelijkheden is dat al aardig op
koers. Van achteroverleunen is echter geen sprake, innovatief denken en handelen is de boodschap.
Het CDA is dan ook erg blij met de initiatieven van bijvoorbeeld de TCN en Ondernemersvereniging
Nunspeet (OVN). Hun initiatieven verdienen aandacht en steun, daar waar mogelijk en inpasbaar, van
de gemeente.
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BRANCHERINGSPLAN
Het centrum van Nunspeet moet vooral aantrekkelijk zijn, zodat meer bezoekers daar langer verblijven
en meer besteden. Dat vraagt om een breed en gevarieerd winkelbestand. Daarom moet in overleg
tussen gemeente en ondernemersverenigingen een “brancheringsplan” worden opgesteld.
HET NIEUWE WINKELEN
Als gevolg van internet en de opkomst van mobiele technologie en sociale media is het koop- en winkelproces van de
consument sterk aan het veranderen. De consument maakt
tijdens zijn koopproces steeds meer gebruik van meerdere
kanalen (naast de fysieke winkel). De mobiel geïnformeerde
consument kan op de fysieke winkellocatie beschikken over
alle publieke informatie. Deze verandering in het koop- en
winkelproces van consumenten wordt ‘Het Nieuwe Winkelen’ (HNW) genoemd. Het CDA vindt dat de gemeente in
directe samenspraak met de winkeliers op die ontwikkeling
moet inspelen om daarmee winkelleegstand maximaal te
voorkomen.
GEEN DETAILHANDEL OP BEDRIJVENTERREINEN EN IN HET BUITENGEBIED
Om de bestaande winkelcentra vitaal te houden wil het CDA geen detailhandel op bedrijventerreinen
en in het buitengebied. Op de bedrijventerreinen is alleen grootschalige detailhandel mogelijk conform
de huidige regels.
BEREIKBAARHEID WINKELCENTRA
Het winkelgebied in het centrum van Nunspeet moet blijvend zoveel mogelijk autovrij of autoluw zijn,
maar wel goed bereikbaar blijven. Dat vraagt rondom dit gebied een goede afwikkeling van verkeer en
goede parkeergelegenheid. Het CDA vindt het een goede ontwikkeling dat supermarkten zoveel mogelijk aan de buitenrand worden gevestigd, zodat het parkeren ‘naast de deur’ mogelijk is en blijft.
Daarenboven moet er voor voldoende stalingsruimte voor fietsen worden gezorgd.
KOOPZONDAG
Mede om grenzen te stellen aan de 24-uurs-economie dient de zondag als collectieve rustdag gehandhaafd te blijven. Het CDA wijst de koopzondag af.
ONZE KERNPUNTEN OP ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Het CDA wil bestaande werkgelegenheid behouden en banen voor mensen met een middelbare
of hogere opleiding creëren.
Het CDA gaat voor minder regels.
Het CDA wil investeren in ondernemersloket en accountmanagement.
Het CDA pleit voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Het CDA zet zich mede in voor een vitaal lokaal bedrijfsleven.
Het CDA wil maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
Het CDA wil dat de gemeente zich blijvend inzet voor het (mee)creëren van maatschappelijke
stageplaatsen.
Het CDA wil geen koopzondag.
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14.

GEMEENTEBESTUUR EN DE FINANCIËLE MIDDELEN

HET GEMEENTEBESTUUR
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 komen in de nabije toekomst de uitdagingen in een stroomversnelling en in toenemende
zwaarte binnen. Alleen al de omschakeling in de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet gaan veel
van het bestuur vragen. Het CDA wil daarbij vooral het college het bestuur laten zijn en de raad haar
eigen kaderstellende en controlerende taak laten invullen.
Geen raadsleden die bij voortduring op de bestuurdersstoel willen gaan zitten, maar gelijktijdig de
verantwoordelijkheid daarbij omzeilen. Het CDA wil het dualistische stelsel nog meer in de Nunspeetse politiek laten gelden, los van het feit dat dat ook wettelijk zo is bepaald.
Het CDA is voor samenwerken. Samenwerken in de bedrijfsorganisatie is geen politieke zaak, maar
een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hoe eerder dat gerealiseerd wordt, hoe beter het is. Vanuit die
situatie is het ook reëel dat Nunspeet beschikt over een kleiner, maar deskundig, efficiënt en effectief
opererend ambtenarenapparaat dat zich richt op haar kerntaken.
DE GEMEENTE DIGITAAL BEREIKBAAR
Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker in onze
werkomgeving en in ons persoonlijke leven. Ook de gemeente
Nunspeet investeert in de digitale snelweg en bereikbaarheid.
De digitale balie is een vanzelfsprekendheid geworden en die
trend gaat zich op nog veel meer gebieden doorzetten.
Het CDA vindt het digitaal werken op zich een uitstekend middel om een effectieve toegang tot de gemeentelijk zaken te
krijgen. Maar het CDA onderkent ook een keerzijde van deze
medaille. De vaak gebruikte vanzelfsprekendheid dat een
ieder, jong en oud, de juiste middelen en kennis heeft om van
die digitale bereikbaarheid gebruik te maken is onjuist.
Er zal altijd een mogelijkheid aanwezig moeten zijn om op een
klantgerichte manier de gemeente ook niet digitaal toegankelijk en bereikbaar te houden voor onze inwoners

Een digitaal bereikbare
overheid
heeft ook de plicht
bereikbaar te blijven
voor
inwoners
die geen toegang hebben
of gebruik maken
van de
digitale snelweg

EEN MOMENTOPNAME VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN
De rijksoverheid is fors aan het bezuinigen, waardoor ook de gemeente Nunspeet financieel gekort
wordt. Daarnaast krijgen de gemeenten extra taken voor ouderen- en jeugdzorg. Maar ook daar wordt
flink op bezuinigd. Door de stagnerende economie is de waarde van het grondbezit van de gemeente
Nunspeet inmiddels met miljoenen euro’s afgenomen. Onze financiële reserves zijn gelukkig nog ruim
voldoende, maar ook broodnodig om een financieel stabiele situatie te creëren, te behouden en ook
ruimte te maken voor investeringen.
DE FINANCIËLE SITUATIE EN DE CDA AFWEGINGEN
DE SITUATIE
Nunspeet is op financieel gebied een gezonde gemeente met een, landelijk gezien, lage gemeentelijke belastingheffing. Die financiële situatie opent echter niet alle deuren om alles wat de gemeenschap
wil ook direct te realiseren. Elke investering, hoe klein dan ook, vraagt om zorgvuldige keuzes en investeringsafwegingen. Voor het CDA is dat niet nieuw, zo hebben wij altijd gewerkt. Wij leven niet bij
de waan van de dag. Wij gaan voor een beheerst en verantwoord uitgavenpatroon dat ook op lange
termijn houdbaar is.
CDA FINANCIERINGSAFWEGINGEN
Daar waar het echt op een keuze aankomt, prevaleert voor het CDA het welzijn van de mensen en
dan vervolgens het investeren in ‘stenen’.
Het CDA wil kostendekkende tarieven voor afgenomen diensten. Het CDA wil geen verhoging of, als
het echt niet anders kan, slechts een minimale verhoging van de lokale belastingen zoals de onroerende zaakbelasting. Bij nieuwe uitgaven wordt er eerst gekeken of op bestaande posten kan worden
bezuinigd.
Ook moeten de prioriteitsstelling en de daaraan gekoppelde reserveringen minstens elk jaar worden
beoordeeld op haalbaarheid en noodzaak. Als gemeentelijke inkomsten teruglopen, moet extra worden bezuinigd, maar hierbij willen wij de verenigingen, die met vrijwilligers werken, zo lang mogelijk
ontzien. Zij zijn immers het cement van de samenleving.
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Het CDA wil bij nieuwe gemeentelijke investeringen vooral veel creativiteit inbrengen. De klassieke
financieringsweg behoeft daarbij niet altijd de geëigende weg te zijn.
WEERSTANDSVERMOGEN
Het CDA wil zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te vangen
zonder direct de rekening bij onze inwoners neer te leggen. Het klinkt misschien allemaal bekend in
de oren. Dat is logisch. Beheerst, doelmatig en planmatig omgaan met de financiële middelen is ook
een onderdeel van het begrip rentmeesterschap en dat is al heel lang een van de kernwaarden van
het CDA.
Het CDA vindt dat de bezuinigingen in de WMO, AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet niet ten laste
van de ondersteuning voor inwoners mogen gaan, maar juist ten koste van de bureaucratie van de
gemeente en die van de gesubsidieerde organisaties. Uit onderzoek blijkt dat soms wel 30 tot 40%
van het budget hieraan opgaat.
Het CDA wil bij het contracteren van (zorg)instellingen vooral inzetten op instellingen dicht bij de mensen. Wij accepteren geen topsalarissen in de zorg boven de Balkenendenorm. Ook willen wij een halt
toeroepen aan de bureaucratie zodat 85% van het budget daadwerkelijk aan zorg en ondersteuning
wordt besteed.
ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN, OOK OP BELASTING- EN RESERVERINGSGEBIED
In hoofdstuk 12 heeft het CDA aangegeven dat wij af willen van de naam en het huidige heffingsmechanisme van de toeristen- en forensenbelasting. In plaats van de toerist te belasten gaat de gemeente een gemeentelijke heffing invoeren op logiesverstrekkende bedrijven. En die gemeentelijke heffing
moet geoormerkt worden aan de hand van vastgestelde percentages. Dat heeft effect op de omvang
van de reserve Algemene Middelen, maar tegelijkertijd ontlast deze oormerking ook de reservering
Algemene Middelen.
Voor het CDA is het tijd om de aanwending van de reservering NUON gelden ter discussie te stellen.
Voor het CDA is en moet het mogelijk zijn door middel van een zorgvuldige afweging een deel van die
reservering te gaan inzetten voor noodzakelijke investeringen op bijvoorbeeld bereikbaarheid en
sportfaciliteiten.
REALISEREN VAN DE CDA WENSEN IN RELATIE MET DE FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN
Niet alle wensen kunnen in de komende vier jaar gerealiseerd worden omdat het beschikbare gemeentelijke budget daartoe echt ontoereikend toe is. Het CDA wil daarbij de burger nu en straks niet
opzadelen met een enorme lastenverzwaring. Maar dat mag de aanzet en het denken over de (toekomst)plannen niet blokkeren. Dit verkiezingsprogramma is niet financieel doorberekend omdat daar
de deskundigheid en inzicht in het brede scala van (co)financieringsmogelijkheden ontbreekt. Een
financieel doorberekening is in een verkiezingsprogramma ook niet gebruikelijk, maar is wel vereist als
het komt tot het schrijven van bijvoorbeeld een coalitieakkoord.
Het CDA heeft met het benoemen van relatief veel wensen een brede basis neergelegd, een basis die
straks gebruikt kan worden in de coalitievorming. Want daar gaat het CDA voor, want vanuit een coalitie is de mogelijkheid daar dat een aantal van onze wensen ook echt ingevuld kunnen gaan worden.
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ONZE KERNPUNTEN OP GEMEENTEBESTUUR EN DE FINANCIËLE MIDDELEN
Het CDA wil het dualistische stelsel nog meer in de Nunspeetse politiek laten gelden.
Het CDA gaat voor een kleiner, maar deskundig, efficiënt en effectief opererend ambtenarenapparaat
dat zich richt op haar kerntaken.
Een digitaal bereikbare overheid heeft ook de plicht bereikbaar te blijven voor inwoners die geen
toegang hebben of gebruik maken van de digitale snelweg.
Het CDA wil kostendekkende tarieven voor afgenomen diensten en verhoging van de lokale belastingen zoals de onroerende zaakbelasting tot een minimum beperken.
Het CDA wil een halt toeroepen aan de bureaucratie zodat 85% van het budget daadwerkelijk aan
zorg en ondersteuning wordt besteed.
Het CDA wil af van de naam en het huidige heffingsmechanisme van de toeristenbelasting.
Het CDA wil de aanwending van de reservering NUON gelden ter discussie stellen.
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BIJLAGE A: GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ARK
AWBZ
BKN
BOA
CDA
CPO
DHW
GGD
HNW
IRTV
ITV
JOGG
MaS
OV
OVN
PMG
PWT
RNV
SBON
SMART
TCN
USP
VVE
VWS
WABO
Wajong
Wmo
Wsw
WWB
Zvw

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bedrijven Kring Nunspeet
Bijzondere Opsporings Ambtenaar
Christen-Democratisch Appèl
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Drank en Horecawet
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Het Nieuwe Winkelen
Integrale Ruimtelijke Toekomstvisie
Integrale Toekomstvisie
Jongeren Op Gezond Gewicht
Maatschappelijke stage
Openbaar Vervoer
Ondernemersvereniging Nunspeet
Platform Middelgrote Gemeenten
Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid Nunspeet
Regio Noord Veluwe
Samenwerkende Bonden voor Ouderen Nunspeet
Specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel en tijdgebonden.
Taskforce Centrum Nunspeet
Een Unique Selling Proposition, ook wel Unique Selling Point genoemd.
Voorschoolse en vroegschoolse educatie
(Ministerie van) Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand
Zorgverzekeringswet
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BIJLAGE B: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Brancheringsplan

Brede school

Bouwbesluit

CO2-Prestatieladder

Decentralisatie

Extensieve recreatie
Gemeentefonds

Grijs water

Intergemeentelijke
samenwerking

Meerinzicht
Mystery shopper

Parkmanagement

Voor

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over omgevingsvergunning aanvragen. Omgevingsvergunning aanvragen worden door
de commissie getoetst aan de ruimtelijke kwaliteitscriteria zoals genoemd in de
door de gemeenteraad vastgestelde Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Bij het beoordelen van omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit monumenten ziet
de commissie erop toe dat bij verbouwplannen geen monumentale waarden in
het geding zijn. Bouwplannen worden daarbij niet alleen op zichzelf beoordeeld, maar vooral ook in samenhang met de omgeving of te verwachten stedenbouwkundige of architectonische ontwikkelingen.
In een brancheringsplan komen o.a. de volgende vragen aan bod. Hoe komen
we tot een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen? Hoe halen we die trekker naar ons winkelgebied? Welke branches missen we? Zijn er formules die
interesse hebben? Hoe organiseren we dat? Uitgangspunt daarbij is dat een
aantrekkelijk winkelgebied een afgewogen mix van MKB-bedrijven, grootwinkel- en filiaalbedrijven in diverse branches en sectoren kent.
De brede school is een definitie voor de samenwerkende partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Hierbij hoort in ieder geval onderwijs en
welzijn, maar vaak ook kinderopvang, cultuur, sport, de bibliotheek, enz.
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan
alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen.
Het Handboek CO2-Prestatieladder beschrijft in detail de beoordelingsmethodiek, het certificeringschema en bijbehorende auditchecklijsten, inclusief toelichting.
Bij decentralisatie worden bepaalde taken die eerst op centraal (landelijk) niveau werden uitgeoefend doorgegeven aan organisaties die zich op een specifieke taak concentreren. Voorbeelden van decentralisatie zijn de decentralisatie AWBZ en jeugdzorg naar gemeenten
Ongeorganiseerd wandelen en fietsen wordt gerekend tot de extensieve recreatie, waarbij de natuur geen blijvende schade ondervindt.
Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting dat wordt gevuld uit de
rijksbelastingen. Gemeenten krijgen elk jaar geld uit het gemeentefonds om
een deel van hun uitgaven te betalen. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze
dit geld aan besteden. Gemeenten gebruiken het geld voor bijvoorbeeld wegen
en schoolgebouwen.
Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. De naam "grijs water" slaat op de kleur
die dit water krijgt na verloop van tijd door de zeepresten die dit water bevat.
Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term voor allerlei
systemen om afvalwater te hergebruiken. Onder grijs water valt afvalwater dat
afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken.
Bij intergemeentelijke samenwerking gaat het over verlengd lokaal bestuur:
taken die naar hun aard lokaal zijn, maar door gemeenten samen worden opgepakt. Een belangrijk verschil tussen gemeenten en een samenwerkingsverband van gemeenten is dat deze laatste niet gekozen wordt door burgers
maar door en vanuit gemeenteraden.
Een samenwerkingsverband op bedrijfsorganisatie tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.
De mystery shopper is het fenomeen waarbij mensen worden ingehuurd om
een aankoop in een winkel, restaurant, of andere dienstverlener te doen om
bijvoorbeeld de naleving van leeftijdsgrenzen te controleren bij de verkoop van
alcohol, tabak, films en spellen.
Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand
te houden of te verbeteren.
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Passend onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Precariorecht
Precariorecht is een belasting die aan de gemeente moet worden betaald voor
het benutten van openbare zaken of plaatsen. Bijv. het café dat voor de consumenten tafels en stoelen op de weg / het plein zet.
Provider
Een (Internet) Access Provider is een organisatie of persoon die aan particulieren en/of bedrijven faciliteiten biedt om een vaste computer of een mobiel apparaat verbinding te laten maken met het Internet. Dit kan op verschillende
methoden: bijvoorbeeld via inbellen, ADSL, kabelinternet of via UMTS of wifi.
Reclamebelasting
Onder de naam reclamebelasting kan in Nederland door de gemeente een
belasting worden geheven over openbare aankondigingen die zichtbaar zijn
vanaf de openbare weg (artikel 227 Gemeentewet). Men moet hierbij onder
andere denken aan billboards en lichtbakken.
Revitaliseren
Opnieuw leven inblazen, opknappen. Revitaliseren van objecten en bedrijfsterreinen is in de regel een lichtere vorm van herstructureren.
Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische
ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs.
Transitie
Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar
inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur en welzijn.
Transitie AWBZ
Met deze transitie wordt de langdurige zorg, waaronder de AWBZ, ingrijpend
hervormd. Wat betreft de langdurige en welzijnszorg moet er een omslag worden gemaakt naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Maar ook meer houdbaar gefinancierde voorzieningen.
Transitie jeugdzorg
Deze operatie betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een
verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie
van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de jeugd-ggz
die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, de zorg voor lichtverstandelijk
gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en
jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Unique Selling Point Een Unique Selling Point is een eigenschap van een product of dienst die het
onderscheidt van vergelijkbare producten of diensten.
Verhuurdersheffing De verhuurdersheffing is een heffing die zich richt op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector. Hiermee wordt bedoeld dat alleen woningen
waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag (voor 2012: €
664,66) in de heffing worden betrokken. De heffing wordt berekend over de
waarde van dergelijke voor verhuur bestemde huurwoningen. Overigens geldt
de heffing alleen voor verhuurders van meer dan tien huurwoningen.
Wifi
Op publiek toegankelijke locaties geïnstalleerde basisstations waardoor de
mobiele computergebruiker op deze locaties over internettoegang beschikt en
gebruik kan maken van informatiediensten van de betreffende organisatie.
Woonservicezone
Een woonservicezone is een gewone buurt, met als bijzonderheid dat er voor
bewoners die dat nodig hebben diverse soorten zorg en diensten worden verleend. Het doel van de woonservicezones is zo lang mogelijk te kunnen blijven
wonen in de vertrouwde omgeving. Het streven is daarbij de wijk zo in te richten
dat alle inwoners in alle fasen van hun leven een geschikte woning kunnen
vinden in een veilige omgeving met voorzieningen. In het centrum van een
woonservicezone bevindt zich vaak een dienstencentrum.
Zonnepanelenpark
Een verzameling van zonnepanelen, apparaten die zonlicht omzetten naar
elektriciteit. Met de inzet van zonnepanelen kan een enorme reductie in de CO₂uitstoot en energiekosten bereikt worden.
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Altijd bereikbaar
www.cdanunspeet.nl
info@cdanunspeet.nl
twitter.com/cdanunspeet
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