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1. Inleiding    

 

Beste lezer, u begint met het lezen van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van CDA 
Oude IJsselstreek. U en veel anderen uit ons netwerk hebben geholpen met waardevolle 
inbreng en daarvoor willen we u hartelijk bedanken! 

Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit speerpunten, en deze zijn verankerd in het 
CDA gedachtegoed. Zo leest u per hoofdstuk eerst het cement en dan de stenen. 

Er is van alles aan de hand in Nederland en dus ook in onze gemeente. U maakt zich zorgen 
over de toekomst van ons land en die van uzelf. Veel zekerheden wankelen en veranderen, 
we noemen de zorgkosten – pensioenen – vluchtelingen – woningbouw – arbeidsmarkt. Het 
CDA wil onze samenleving helpen door de lokale politiek antwoorden te laten geven op de 
vraagstukken. Daarvoor schrijven we dit verkiezingsprogramma, om samen met u bruggen te 
bouwen naar een gemeenschap waarin we zelfverzekerd naar de toekomst kijken. Zodat we 
in een fijn stuk Nederland kunnen wonen, werken en ons wel bevinden. 

Als u al vaker verkiezingsprogramma’s van het CDA gelezen heeft zal het u opvallen dat we 
altijd vanuit een waardentraditie kijken. Zo willen we graag een politieke partij zijn die 
initiatieven ondersteunt en waarden als een solidaire inclusieve samenleving met een eerlijke 
economie behoudt. Zo maken wij van Oude IJselstreek een mooiere betere plaats, waar u 
fijn kunt leven. 

Dat is ons alles waard, daarvoor doen we aan politiek. Samen met u willen we bouwen aan 
deze mooie gemeente. In ons programma leest u hoe we dat willen doen.  

Alvast veel leesplezier gewenst namens fractie en bestuur van CDA Oude IJsselstreek! 

Onze verkiezingsslogan van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is:  

 

“Midden in de samenleving met en voor elkaar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier, mede namens de programmacommissie: 

Theo Bergevoet, Ida Lammers, Guido Hakvoort en Peter van de Wardt. 
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2. Terugblik 2014 – 2018   

2.1 De drie “W’s” in verbondenheid 

In ons vorig verkiezingsprogramma stond onderstaande gearceerde tekst. “De drie W ‘s”.  

Bij een terugblik is het altijd goed de balans op te maken. Wat heeft het CDA de afgelopen 
regeerperiode gedaan, wat zijn de verzilverpunten geweest en wat staat er nog te doen. 

 

De drie W’s van Welzijn (en Zorg), Wonen en Werken kunnen niet los worden gezien.  

De kracht van samenspel is dat iedere inwoner te maken heeft met alle aspecten. 
Daarom ook is het noodzakelijk dat de overheden deze drie onderwerpen koppelt en 
integraal benadert. Maatwerk leveren vraagt om creativiteit en inventiviteit. 
 
Het CDA vindt dat de opbouw van het “nieuwe denken en doen” moet gebeuren vanuit 
de kleinst mogelijke samenlevingsvorm: bij voorkeur de familie (of de club of het netwerk 
waarin men zich het meeste thuis voelt). Vanuit deze basisgedachte zal gebouwd 
moeten worden aan een samenleving waar verantwoordelijkheid en burgerkracht leidend 
is. Van daaruit moet een opbouw plaatsvinden waarbij maatwerk en aansluiting wordt 
gevonden bij de beleving en de beïnvloeding. Ook hierbij mag natuurlijk het sociale 
vangnet niet ontbreken. 

Het CDA ziet transities en transformaties en de noodzakelijke besparingen niet als een 
bedreiging. De veranderingen vragen om politieke moed en leiderschap.  

 
Wat hebben we de afgelopen regeerperiode gedaan: 
- Bestuurlijke stabiliteit en continuïteit gerealiseerd 
- De financiën op orde en “gezond” gemaakt 
- Start nieuwbouw Almende (VMBO) in Silvolde  
- Realisatie sterke uitvoeringsorganisatie Participatiewet (Laborijn) 
- Meer bewustwording en uitvoering “van Armoede – naar Meedoenbeleid” 
- Initiatieven aangemoedigd en gerealiseerd waaronder de “Mini manna Markt” 
- Vormgeving huisvesting en integratie statushouders (o.a. andere woonvormen) 
- DRU Visie met partners ontwikkeld en vorm gegeven 
- Start Zomerschool (taalonderwijs en maatschappelijke activiteiten) 
 
Wat zijn de verzilverpunten: 
- DRU Visie 
- Almende college (VMBO) 
- Armoede - / Meedoen beleid + werkgroep “Stap Vooruit’ 
- Statushouders 
- Financiën op orde 
 
Wat staat er nog te doen: 
- Visie Sociaal Domein (doorontwikkeling / experimenten van transitie naar transformatie) 
- Continuïteit en kwaliteit zorg binnen financiële kaders Sociaal Domein 
- Omgevingsvisie vormgeven middels “coproductie” samenleving (inwoners, bedrijven, etc.) 
- Financiële positie versterken en “in control” zijn (o.a. meer vet op de botten) 
- Huisvesting onderwijs verder vormgeven en doorontwikkelen 
- Opstellen strategische visie “Oude IJsselstreek 2018 – 2030 
- Verbeteren infrastructuur (digitaal, dienstverlening, etc.) 
- Werkgelegenheid stimuleren en verbeteren aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt 
- Duurzaamheidsagenda en circulaire economie verder vormgeven en implementeren 
- Integratie en participatie nieuwkomers bevorderen en werken aan bewustwording 
- Doorontwikkelen leefbaarheidsprogramma’s en ondersteunen samenlevingsinitiatieven. 
- Demografische ontwikkelingen vertalen naar toekomstgerichte aanpak (ruimte regio) 
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3. Zorg en Welzijn 

3.1 De visie op Zorg en Welzijn 

‘Zorgen mét mensen in plaats van vóór mensen’. 

Hoe kun je decentralisaties zo vormgeven dat wij als inwoners daadwerkelijk aan het stuur 
zitten en vóórop lopen in het maken van beleid? Dat is de centrale vraag waarvoor wij staan 
en waar het CDA politiek vorm aan willen geven. De decentralisatie operatie biedt vooral 
winst, omdat ze de kans bieden om mensen centraal te stellen in plaats van regels. Nu is het 
mogelijk gesprekken te voeren over wat voor mensen van waarde is, in plaats van alleen 
maar over doelen en middelen.  

Mensen moeten zelf gaan over wat zij nodig hebben. Dat is de kracht van de 
decentralisaties, die vanuit waarden denkt. De onderliggende vraag - die naar betekenis - is 
veel belangrijker. Dan komen de betere, waardevollere alternatieven in beeld waar mensen 
echt voor willen gaan en zich aan willen committeren. Mensen willen graag bepaalde rollen 
kunnen blijven vervullen en daarin ondersteund worden. Een goede partner zijn bijvoorbeeld, 
voor hun ouders kunnen zorgen of een goede werknemer zijn.  

Vertrouwen op normatieve professionaliteit (professionele houding) in plaats van alles met 
regels te willen afdichten. Mensen in hun eigen kracht zetten binnen het eigen netwerk. 
Mensen zijn geen “probleemgevallen” die geholpen moeten worden, maar mensen hebben 
capaciteiten, gaven en talenten. Mensen laten zich graag aanspreken op wat ze wel kunnen 
en willen zijn. “Wederkerigheid” is hierbij een belangrijke kernwoord.  

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, 
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren 
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Gespreide verantwoordelijkheid betekent 
dat de overheid vertrouwen geeft aan de samenleving om te doen waar ze goed in zijn. En 
de inwoner geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moeten doen. Daarom doet 
het CDA lokaal een appèl op de politieke partijen maar vooral op onze inwoners om te 
komen tot werkbare uitgangspunten vanuit eigen kracht, en daar waar nodig en noodzakelijk 
komt een vangnet.  
Vanuit deze uitgangspunten kan vervolgens maatwerk worden geleverd. Dit vraagt om een 
andere focus en daarom ook om andere communicatie. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid 
zal iedere inwoner allereerst weer zelf aangesproken moeten worden op zijn of haar plan 
van aanpak. We moeten juist voorkomen dat er gedweild dient te worden. Dit vraagt van 
onze inwoners een andere kijk op en een andere verantwoordelijkheid voor je eigen leven. 
De mens roept op tijd hulp in vanuit allereerst eigen kring. 

  
Het CDA wil bouwen aan een verantwoordelijke en solidaire samenleving. Het draait wat het 
CDA betreft wel om betaalbaarheid maar juist ook om mensen in hun eigen kracht te zetten 
en zich sterker te laten voelen. We hebben een verantwoordelijkheid in wat wij nalaten en 
doorgeven. Naast begrip voor de opvatting dat we samen met z’n allen de schouders 
eronder moeten zetten in een veranderende samenleving en daarbij ook begrip voor 
maatwerk hebben. 
 
Niet alles wat je wenst kan en niet alles is daarvoor noodzakelijk. We zullen weer meer 
vanuit gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit moeten gaan denken en handelen. Wat 
is voor een ieder nodig? We moeten in plaats van het “claimen van en recht hebben op!” 
weer gaan denken in “heb ik het nodig of kan ik daar zelf in voorzien?” Daarnaast moeten 
weer meer signalen opgevangen worden door de omgeving, en dan kan gekozen worden om 
het “loket van de gemeente” te informeren. Onze gemeente zet hiervoor o.a. de 
aanspreekpunten in. Medewerkers die aan huis de zogenaamde keukentafelgesprekken 
voeren en samen naar maatwerk zoeken. Maar ook het voorliggend veld, zoals de 
vrijwilligers van de schuldhulpverlening, zijn reeds georganiseerd en doet haar werk. 
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3.2 Familie en gezin 

Het CDA lokaal vindt familie en gezinsleven in al haar diversiteit en veelkleurigheid van groot 
belang. In gezins– en familieverband groeien kinderen op. Door opvoeding wordt kinderen 
en jongeren geleerd met regels en verantwoordelijkheden om te gaan.  
Het CDA steunt het functioneren van gezinsvormen door goede scholingsmogelijkheden, 
goede opvang en ondersteuning en mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting te 
bieden. “Ieder mens telt” is het uitgangspunt. Meedoen betekent dan ook meetellen. Daarom 
ook wil het CDA de komende periode inzetten op en vorm geven aan het meedoen 
arrangement. Met name kind armoede ombuigen naar meedoen en dus weer meetellen. 

Het CDA vindt dat jeugdzorg en andere instanties adequaat moeten samenwerken en tijdig 
handelen waar nodig. Gemeentelijke regie op de gehele keten van jeugd– en gezinsbeleid 
blijft noodzakelijk. Aanvaarding van hulp is niet vrijblijvend. Het belang van het kind staat 
voorop. Iedereen die opvoedingsvragen heeft, zelfs de meest eenvoudige, moet deze 
kunnen stellen en beantwoord krijgen. Laagdrempelige voorzieningen waar ouders en 
opvoeders gemakkelijk naar toe kunnen met vragen over het opvoeden van kinderen is een 
voorwaarde.  

3.3 Generatiebeleid 

In de vitale lokale samenleving die het CDA voor ogen staat, is sprake van respect en 
ontmoeting tussen generaties, tussen oud en jong. Ouderen hebben levenservaring en 
maatschappelijke ontwikkelingen meegemaakt die de moeite waard zijn om met jongeren te 
delen. Omgekeerd, kunnen intensievere contacten tussen generaties bijdragen aan meer 
inlevingsvermogen van ouderen voor wat jongeren beweegt en bezighoudt. Programma’s of 
evenementen die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen generaties verdienen, wat 
het CDA betreft, extra ondersteuning door de gemeente. Veranderen in een maatschappij 
met veel jongeren heeft een mooie toekomst, is dynamisch en wekt verwondering. 
Jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, in welke betekenis dan ook. Jongeren moeten 
betrokken worden bij ontwikkelingen binnen onze gemeente. Via jongerenraden, of 
jongerenplatforms kunnen afspraken worden gemaakt over de betrokkenheid van jongeren 
bij beleid en specifieke voorzieningen voor de jeugd. Jongeren hebben recht op een eigen 
plek in buurt of wijk. Het CDA wil initiatieven vanuit de samenleving stimuleren zoals het 
aanleggen van bijvoorbeeld sportveldjes, skatebanen, jongerenontmoetingsplekken, enz.  

Door meer toezicht en elkaar aanspreken op asociaal gedrag en, waar nodig, door 
consequent optreden, moet overlast en criminaliteit worden teruggedrongen. Bestaande 
instrumenten als “Bureau Halt”, maar ook concrete (tijdelijke) afspraken met de politie 
worden hierbij benut. Maatwerk per situatie en per kern heeft reeds haar vruchten 
afgeworpen in de afgelopen periode (b.v. De Lichtenberg in Silvolde). 

Dankzij de gestegen welvaart en toegenomen kwaliteit van de gezondheidszorg leven 
mensen langer. Veel ouderen zijn na hun pensionering nog steeds maatschappelijk actief, 
anderen genieten volledig van hun welverdiende vrije tijd. Voor ouderen is het van belang 
dat de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen optimaal zijn.  
Het CDA streeft naar een integraal ouderenbeleid dat aansluit bij de wensen en de 
behoeften van onze inwoners. Wij willen dat senioren bij alle gelegenheden die hen aangaan 
betrokken worden, actief meestemmen en mede verantwoordelijk kunnen zijn.  
Het ouderenbeleid moet hulp en ondersteuning bieden, de sociale samenhang bevorderen 
en de zelfredzaamheid en de deelname aan het maatschappelijk verkeer bevorderen. 
Speciale aandacht moet uitgaan naar kwetsbare ouderen om eenzaamheid en sociaal 
isolement te voorkomen. Bijvoorbeeld ouderen die vereenzamen, een klein inkomen hebben 
of met een kwetsbare gezondheid of een combinatie van deze factoren kampen. Ook 
beperkte mobiliteit kan gevolgen hebben. Dit stelt eisen aan de nabijheid en bereikbaarheid 
van voorzieningen. Hierbij valt te denken aan basisvoorzieningen als zorg, huisarts, 
apotheek, maar ook bijvoorbeeld supermarkten, geldautomaten, e.d. 
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3.4 Mantelzorg  

Mantelzorgers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Veel sociale en maatschappelijk 
nuttige taken zouden blijven liggen als er geen mensen zouden zijn die zich onbezoldigd 
willen inzetten voor de medemens. Zij moeten ondersteund worden door bijvoorbeeld 
inspraak in beleid, voorzieningen te bieden voor deskundigheidsbevordering en door 
praktische ondersteuning. Is het terecht dat we alles van de centrale mantelzorger mogen 
verwachten of dat er meer mogelijkheden zijn om de kring daarbuiten in te schakelen. 
Initiatieven zoals een dementie – of ouderenvriendelijke gemeente spelen hierop in. De rek 
voor de inzet van mantelzorg zit vooral in de kring buiten de directe familieleden. Dit levert 
voor alle betrokkenen energie en plezier op om vanuit de buurten de leefbaarheid en 
barmhartigheid te bevorderen door er voor elkaar te zijn. 

Het CDA vindt dat de gemeente de waardering van mantelzorgers blijvend tot uitdrukking 
moet laten komen door hen te ondersteunen bij hun waardevolle taak. Dit kan door 
subsidies en deskundigheidsbevordering. Onze gemeente zet de mantelzorgers jaarlijks in 
het zonnetje door een speciale “Dag voor de mantelzorger”. Het CDA blijft dit van harte 
ondersteunen. Daarnaast zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om nog meer en vooral 
jonge mantelzorgers te ontmoeten en te waarderen. 

3.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De WMO geeft gemeenten de taak te zorgen voor een samenhangend pakket van diensten 
en voorzieningen, zodat iedereen kan participeren in de lokale samenleving. Mensen komen 
in de visie van het CDA het meest tot hun recht in hun relaties met anderen, en het 
participatiebeleid moet daarop gericht zijn. Pas wanneer mensen niet meer (voldoende) zelf 
verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen leefsituatie, en hun sociale omgeving geen 
ondersteuning kan bieden, is er een rol weggelegd voor de gemeente. Het doel is onze 
gemeente een leefbare lokale gemeenschap te laten zijn met een grote sociale samenhang 
in de wijken, buurten en het platteland. 

Senioren vormen een groot deel van de samenleving. Bij heel veel zaken gelden voor alle 
leeftijdsgroepen dezelfde uitgangspunten, maar senioren hebben soms speciale 
voorzieningen nodig. Het CDA wil dat er budget gereserveerd wordt voor het financieren van 
preventie projecten om senioren langer gezond, vitaal en zelfredzaam te houden.  
Van belang is het dat er dwarsverbanden tussen verschillende beleidsterreinen worden 
onderkend en samenhangende maatregelen worden getroffen. Uitgangspunt voor alle beleid 
is dat het CDA de mens centraal stelt en niet de voorzieningen of de regels.  

Het CDA is voorstander van particulier initiatief. De gemeente moet duidelijke kaders stellen, 
waarbinnen dit mogelijk is. Voor de gemeente is een initiatiefrol weggelegd daar waar 
organisaties samen moeten gaan werken. Zodra in het veld een regisseur is gevonden, moet 
de gemeente dit slechts bewaken en de juiste faciliteiten ontwikkelen. Gebruik moet worden 
gemaakt van adviezen en meedenken van participatie-, client- en WMO-raden. Door ook 
seniorenraden hierin te betrekken kan gebruik gemaakt worden van een enorm potentieel 
aan kennis en ervaring. 

De gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen om de ouderen te leren om te gaan met 
moderne technieken en ICT. Het gebruik van ICT en andere technieken mag echter nooit 
een vervanging zijn van sociale communicatie. 
Binnen ons armoede - meedoenbeleid zullen wij er alles aan doen om te voorkomen dat 
ouderen met hoge zorgkosten vervallen in armoede. Bestaande woningen moeten 
“betaalbaar” worden aangepast, waardoor ouderen met behulp van moderne technieken 
(o.a. domotica) zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  
Het CDA wil niet alleen de veiligheid in huis vergroten maar ook op straat. Dit betekent 
goede doorgang voor rolstoel en rollator. Wij hechten bovendien veel waarde aan de 
veiligheid in uw directe leefomgeving.  
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Het CDA staat voor een gemeentelijk loket waar vraag en aanbod bij elkaar komen (o.a. 
mantelzorg, vrijwilligerswerk, vereenzaming, armoede). Bij het stellen van een indicatie is 
een persoonlijk gesprek (keukentafel) aan huis voorwaarde. 

3.6 Gezondheidsbeleid 

Op het gebied van gezondheid spelen niet alleen gemeenten een rol. Een groot deel van het 
gezondheidsbeleid is afhankelijk van nationaal beleid en nationale geldstromen. Wel staan 
gemeenten voor grote uitdagingen voor wat betreft een aantal transities en de daaraan 
gekoppelde budgetten die reeds onder grote druk staan.  

Gemeenten krijgen steeds meer taken toegewezen. Dit vraagt tevens om meer regionale 
aanpak en samenwerking. Daarnaast is een goedwerkend lokaal netwerk van 
gezondheidszorg en instellingen noodzakelijk.  

Het CDA blijft aandacht schenken aan een goed gespreid netwerk van eerstelijns zorg, zoals 
de huisarts en de wijkverpleegkundige. Bereikbaarheid van verpleeghuis- en ziekenhuiszorg 
is een extra aandachtspunt in relatie tot vergrijzing.  

Een probleem ontstaat door teveel alcohol- en/of drugsgebruik, en dan vooral door 
minderjarigen. Een mogelijke oplossing ligt in vroeg signaleren en dus beter toezicht in 
samenspel met de wederverkopers. Het gevolg zal zijn dat drugs en alcohol minder 
problemen en overlast opleveren. 

- Sport 

Sporten is gezond. Zowel voor lichaam als geest. Het gemeentelijk sportbeleid moet gericht 
zijn op alle leeftijdsgroepen. Sport is zeker voor kinderen en jongeren van belang omdat het 
eigenwaarde opbouwt. Het CDA pleit voor een actief sportbeleid en voorlichting op scholen 
om zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s bij met name jongeren preventief op te vangen om 
deze zo te voorkomen. Sportverenigingen krijgen naast hun primaire functie in toenemende 
mate een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van 
gezondheidsbewustzijn. Het subsidiebeleid moet sport betaalbaar en bereikbaar houden 
voor inwoners m.n. jongeren. Het nieuwe subsidiebeleid heeft als speerpunten: meedoen, 
ontmoeten en bewegen. Voor mensen met een minimum inkomen is sportbeoefening 
onderdeel van het gemeentelijk armoede - meedoenbeleid. 

- Jeugdzorg 

Ieder kind in problemen heeft recht op tijdige jeugdzorg. Bureaucratische procedures maken 
het onnodig ingewikkeld. Er moet doelmatiger worden gewerkt door bijvoorbeeld 
ontschotting (meer samenwerking tussen verschillende disciplines). Een ander 
aandachtspunt is het wettelijk kader, daar waar bovenlokaal (samen met andere gemeenten) 
“nog” de verantwoordelijk ligt. Door regionale aanpak en samenwerking zijn reeds de eerste 
stappen gezet. 

3.7 Gehandicapten 

In een inclusieve samenleving is toegankelijkheid de norm. Dat is de uitkomst van de 
ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. 
Toegankelijkheid moet normaal worden en ontoegankelijkheid de uitzondering. De 
samenleving moet toegankelijk zijn om er in te kunnen participeren. Dat heeft bijvoorbeeld 
betrekking op zelfstandig kunnen wonen, zelfstandig naar school kunnen gaan en zelfstandig 
je eigen broek op kunnen houden. Dat heet “inclusieve samenleving”. Op 14 juli 2016 trad 
het VN-verdrag handicap in Nederland in werking. De volgende stap is de implementatie van 
het verdrag. Alle reden om dit thema hoog op de agenda te zetten. 
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Mensen met een functionele beperking of handicap verdienen ondersteuning waar dat nodig 
is. Het CDA vindt dat gehandicapten, binnen vast te stellen grenzen, moeten kunnen 
beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB), zodat zij zelf de zorg kunnen 
inkopen. Daarnaast moet er aandacht en zorg zijn voor het sociale netwerk waarbinnen 
gehandicapten leven. Zelfstandig zijn, zelf beslissingen kunnen nemen, dit zijn voor ieder 
individu essentiële zaken in het leven. Het is daarom van groot belang dat gehandicapten 
voldoende informatie en advies kunnen krijgen, bij voorkeur aan één loket. 
Voorbeelden: Het openbaar vervoer moet bereikbaar en toegankelijk zijn. Bij nieuwbouw of 
aanpassingen van gebouwen moet steeds aandacht zijn voor fysieke aanpassingen en 
toegankelijkheid. De communicatie van de overheden moet begrijpelijk en toegankelijk zijn 
alle inwoners. Drempels verwijderen waardoor inclusie werkelijkheid wordt. 

3.8 Bestrijding armoede versus meedoen 

Bij bestrijding van armoede is het van belang onderscheid te maken tussen armoede als 
oorzaak van problemen en armoede als het gevolg daarvan. 
Voor het CDA staat voorop dat mensen redelijkerwijs van een inkomen rond moeten kunnen 
komen en de noodzakelijke kosten van het bestaan moeten kunnen opbrengen. Wanneer 
dat niet lukt zal de overheid de helpende hand moeten bieden via inkomensbeleid. 

Bij armoedebeleid gaat het dus enerzijds om inkomensbeleid, anderzijds om 
maatschappelijke participatie en bestrijding van sociaal isolement. In het algemeen geldt dat 
betaald werk de beste manier is om uit armoede te ontsnappen. Kwetsbare groepen zijn o.a. 
eenoudergezinnen, agrariërs, kleine zelfstandigen en oudere werklozen. 

Niet iedereen is in staat om regulier betaald werk te verrichten. Hier komen oplossingen in de 
sfeer van de Participatiewet, maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligerswerk. 
Het CDA heeft oog voor de zogeheten armoedeval. Ook is de weg naar werk voor sommige 
mensen definitief afgesloten. Op basis van rechtvaardigheid en solidariteit kiest het CDA 
voor een rol van de gemeente die is gericht op ondersteuning van mensen die (soms tijdelijk) 
geen uitzicht meer hebben op regulier werk vanwege medische - en/of sociale redenen. 

Het CDA heeft extra aandacht voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een 
minimum inkomen. Om er voor te zorgen dat deze kinderen volwaardig participeren is een 
adequate declaratieregeling noodzakelijk. Door het opzetten van een “meedoen 
arrangement” wil het CDA voorkomen dat inwoners worden buitengesloten. Door het mee 
laten denken en praten door de klankbordgroep “Stap vooruit” komen de vraagstukken en 
knelpunten vanuit eigen ervaringen op tafel en kan o.a. maatwerk geleverd worden. 

Door de veranderende samenleving en de visie op samenlevingsvormen wordt er steeds 
meer een appél gedaan op “omzien naar elkaar”. Daarnaast ervaren wij ook een steeds 
groter beroep op onze zelfredzaamheid. Dat dit soms op gespannen voet staat vraagt om 
andere keuzes en nieuwe oplossingen. Het CDA wil daarom extra aandacht vragen voor 
“verwarde personen” en hoe hiermee om te gaan. Dit vraagstuk zal en moet de komende 
jaren hoog op de agenda komen te staan van zowel de landelijke maar ook de lokale 
politiek. 

3.9 Samenwerking 

In de visie van het CDA zoekt de gemeente niet alleen naar oplossingen voor bestrijding van 
armoede. Zij gaat ook in gesprek met het maatschappelijk middenveld: kerken, moskeeën, 
levensbeschouwelijke organisaties, vrouwengroepen, migranten– en 
gehandicaptenorganisaties. Deze gesprekken moeten leiden tot meer wederzijds begrip en 
vertrouwen en een verdere samenwerking. Uitgangspunt hierbij is gerechtigheid en 
solidariteit. Samen leven betekent omzien naar elkaar en mensen ondersteuning bieden 
daar waar dat nodig is. Deze ondersteuning kan tijdelijk zijn, want het beleid moet gericht zijn 
op herstel van eigen verantwoordelijkheid.  
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Een aanpak gericht op vroeg signalering, preventie en het wegnemen van oorzaken is van 
belang. Juist door samenwerking kan hieraan invulling worden gegeven door het inzetten 
van het maatschappelijk middenveld. Omzien naar elkaar betekent ook dat “burenzorg” op 
straat of buurtniveau een impuls moet krijgen. 
 

3.10 Schulddienstverlening 

Het CDA vindt dat de gemeente vooral een preventief beleid moet voeren, wanneer het gaat 
om schulddienstverlening. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de 
woningbouwstichting, nutsbedrijven, etc. Dit i.v.m. tijdige signalering van schulden. Ook blijft 
een goed contact met de kredietbank (Stadsbank Oost Nederland) noodzakelijk. Daarnaast 
moet in de gemeente voldoende sociaal – en maatschappelijk werk aanwezig zijn om 
mensen die schulden (dreigen) te hebben op te kunnen vangen. Inzet van 
“schuldhulpmaatjes” en/of maatschappelijk werk behoren reeds tot de mogelijkheden. Dit 
alles met in achtneming van de wettelijke kaders op het gebied van de wet op de privacy. 

3.11 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 

Mensen die verslaafd raken aan drugs, alcohol of gokken vervallen tot grote afhankelijkheid, 
maar blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. In onze visie telt ieder mens. 
Drugsverslaafden moeten daarom worden geholpen, desnoods tegen hun wil.  
Alcohol- en gokverslaving vragen om een actief beleid van de gemeente gericht op 
preventie, vroeg signalering en ondersteuning van zorgverlenende instellingen. Het CDA is 
voor een harde aanpak van illegale huisteelt en van de straathandel in drugs.  
Daarnaast heeft drugsgebruik en –handel onwenselijke effecten, zoals overlast en 
criminaliteit. Eén verkooppunt is dan ook noodzakelijk om illegale straathandel te 
voorkomen. 

SPEERPUNTEN hoofdstuk 3: 

1. Meer maatwerk leveren (van “recht op!” naar “wat heb ik nodig?”). 

2. Maatwerk leveren vanuit “waardigheid en wederkerigheid”. 

3. Versterken van vangnet waar nodig (integraal handelen). 

4. Inzet zorg vanuit preventie (voorkomen is beter dan genezen). 

5. Elke gezinsvorm komt tot z’n recht en draagt bij aan de samenleving. 

6. Belang kind versterken. Opvoeders krijgen de noodzakelijke ondersteuning. 

7. Ontmoetingen stimuleren tussen generaties (verenigingen, buurten, etc.). 

8. Mantelzorg nog meer zichtbaar maken en gerichter ondersteunen. 

9. Gezondheidszorg ombuigen vanuit preventie, vitaliteit en bewust leven. 

10. Versterken van een inclusieve samenleving (beleid en uitvoering). 

11. Versterken participatie (van armoede – naar meedoen beleid). 

12. Proefgemeente: basisinkomen, schuldsanering, loonbeslag, uit huis zetting. 

13. Werken stimuleren (werken loont) en (bij)scholing gericht inzetten. 
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4. Wonen 

4.1 De visie op Wonen 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is een basisbehoefte. Het CDA lokaal 
vindt het van belang dat onze inwoners niet alleen in een passend huis wonen, maar ook in 
een buurt waar het veilig is en schoon en waar er wordt omgezien naar elkaar. Het CDA is 
een groot voorstander van meer verantwoordelijkheid en autonomie in buurten en wijken. 
Daarbij hoort ook dat de overheid leert loslaten en overdraagt en concreet invulling geeft aan 
zaken en taken die door een buurt of wijk worden opgepakt.  
Het “anders meedoen en verantwoordelijk zijn” voor de woon- en leefomgeving vraagt ook 
een andere cultuur en omslag in denken en doen.  
Niet de overheid is vanzelfsprekend verantwoordelijk en de eerste aanspreekpartner, maar 
er zal steeds meer en ook noodzakelijkerwijs een aanspraak worden gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en eigen initiatieven van de bewoner. 

4.2 De Woningmarkt 

Het CDA vindt dat de woningproductie goed afgestemd moet worden op de (huidige en 
toekomstige) samenstelling van de bevolking. Daarbij verdient de woningproductie (zoals 
appartementen) voor twee– en eenpersoonshuishoudens en aanpasbare woningen meer 
aandacht. Particulier opdrachtgeverschap behoort wat het CDA betreft ook tot een kansrijke 
ontwikkeling. De gemeente dient een (pro-) actief beleid op het gebied van ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting te hanteren in het kader van de ontwikkelingen op het gebied 
van de zorg. Mensen met zorgvragen zullen langer thuis blijven wonen. Samenhangend met 
het woonbeleid moet er aandacht zijn voor de bereikbaarheid, voorzieningen in de directe 
omgeving en de veiligheid in en om de woning. Voor senioren dienen daarvoor specifieke 
maatregelen genomen te worden. Van hen wordt wel gevraagd om vroegtijdig in te spelen 
op de toekomstige woonbehoefte en de daarbij behorende wensen en eisen. 
 
Een nieuw fenomeen in de woonwereld is de zogenaamde Tiny Houses. Een Tiny House is 
een duurzaam gebouwd huis, ongeveer 30m2 groot, waar bewoners het jaar rond in wonen. 
Eigenaars zijn vaak zeer creatief, vakkundig en vindingrijk bij het ontwerpen en zelf bouwen 
van hun Tiny House. De focus bij Tiny Houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en op 
het creëren van meer vrijheid. Er is landelijk met name behoefte onder starters, singles, 
kleine huishoudens en senioren om voor deze huisvesting te kiezen. Een veranderende kijk 
op wonen vraagt van de overheid een andere kijk op ruimtelijke ordeningsvraagstukken. 
Daarom wil het CDA flexibele woonvormen onderdeel laten uitmaken van de op te stellen 
omgevingsvisie en middels experimenten alvast ervaringen opdoen en delen. 

Woningcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente kunnen 
samen meer bereiken dan iedere partij afzonderlijk. De gemeente moet partijen bij elkaar 
brengen om concrete afspraken te maken over goede, betaalbare woningen en 
voorzieningen. De woningcorporatie is voor het CDA een vanzelfsprekende partner en heeft 
steeds haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en geïnvesteerd in woningen 
en de woonomgeving. De woningcorporatie blijft ook zorg dragen voor bijzondere aandachts-
groepen die woonachtig zijn in onze gemeente. 

Veel mensen voelen zich betrokken bij de bebouwde omgeving. De maatschappelijke 
tendens is dat bewoners meer keuzevrijheid en inspraak willen ten aanzien van hun directe 
leefomgeving. Het CDA juicht dit toe en vraagt op basis van wederkerigheid dan ook om 
samen de handen uit de mouwen te steken. Dat vraagt in ieder geval om de vaststelling van 
de welstandsnota en de beeld - kwaliteitsplannen in samenspraak met bewoners. Voor het 
CDA staat voorop dat het welstandsbeleid gebaat is bij helderheid over de 
welstandscriteria. Maar dat neemt niet weg dat onze gemeente ook moeten durven loslaten. 
De gemeente kan welstandsvrije locaties aanwijzen. Burgers weten dan op voorhand dat er 
sprake zal zijn van verschil in beeldkwaliteit. 
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Het CDA wil blijvend aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en het cultuurhistorisch karakter 
van gebieden. Onze gemeente kenmerkt zich door veel groen en van oudsher een 
belangrijke rol voor de landbouw. Deze waarden willen we op een andere wijze benutten om 
de ruimtelijke ordening invulling te geven. Dat betekent in principe zo min mogelijk 
uitbreiding van kernen buiten de bestaande bebouwingsgrenzen. Anderzijds dient zoveel 
mogelijk flexibiliteit gezocht te worden bij de her invulling van agrarische locaties, zonder dat 
dit gevolgen heeft voor de bestaande agrarische functies. Daarom is het van belang om 
burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij 
deze keuzes. 

SPEERPUNTEN hoofdstuk 4: 

1. Investeren en participeren in vitale leefomgeving waarbij de inwoner centraal staat. 

2. Toekomst bestendig maken van (bestaande) woningbouw (o.a. door renovatie). 

3. Nieuwe woonvormen: onderzoeken, stimuleren en experimenteren (o.a. tiny houses). 

 

5. Werken 

5.1 De visie op Werken 

Werken is een basis van bestaan en bestaansrecht en een belangrijke vorm van participatie. 
Werken zorgt niet alleen voor economische zelfstandigheid, maar zorgt vooral ook voor 
structuur en participatie. Dat laatste is belangrijk, omdat “meedoen” meer zekerheid biedt en 
onze inwoners ontwikkelt en ontplooit tot zelfstandige, mondige en verantwoordelijke 
mensen. 

Daarnaast zorgt werk voor inkomen en structuur. Het CDA ziet een duidelijk onderscheid 
tussen betaald werk en vrijwilligerswerk. Dit betekent niet dat het één belangrijker is dan het 
ander: een samenleving waarin gewerkt wordt voor geld heeft ook vrijwilligerswerk nodig. 
Want naast het noodzakelijke betaalde werk kan een samenleving niet zonder de vele taken 
waarin de vele vrijwilligers noodzakelijk hun steentje bijdragen. 
Het CDA is ook voorstander van vrijwilligerswerk op basis van een genoten uitkering. Vanuit 
wederkerigheid mag de samenleving een beroep doen op diegene die (tijdelijk) geen 
betaalde baan hebben maar toch in staat zijn om een bijdrage te leveren. 

De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt 
vanuit één loket wordt bemiddeld. Daarnaast voorziet de participatiewet erin, dat het 
bedrijfsleven en de overheid wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid en 
aangestuurd om medewerkers met een “arbeidsbeperking” in dienst te nemen. Vanuit de 
basisgedachte dat iedereen (maatwerk) meedoet en meetelt, is een goede ontwikkeling. 
Het CDA vindt meedoen en meewerken een basisrecht voor iedere inwoner. Ook deze 
veranderende kijk op werk en werken vraagt zowel van de werkgever als ook van de  
werknemer een andere verantwoordelijkheid. Het CDA zal overheden en bedrijven blijven 
aanspreken op hun rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid en de goede voorbeelden 
blijven ondersteunen en uitdragen. Verleiden blijft het sleutelwoord. 

Het “werken naar vermogen” is gericht op de kansen en mogelijkheden van de  medewerker.  

Daarbij wordt de beperking niet uit het oog verloren, maar komt minder prominent in beeld. 
Werken zorgt niet alleen voor economische zelfstandigheid, maar zorgt vooral ook voor 
structuur en participatie. Dat laatste is belangrijk, omdat meedoen meer zekerheid biedt en 
onze inwoners ontwikkelt en ontplooit tot zelfstandige, mondige en verantwoordelijke 
mensen. 
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5.2 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

Gemeenten krijgen bij het stimuleren van werkgelegenheid een steeds grotere rol. Dit biedt 
kansen voor ook onze gemeente om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. Het 
CDA is van mening dat de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd moet 
worden. Het onderwijs moet meer vraaggericht gaan werken om in te spelen op de 
toekomstige arbeidsvraag van werkgevers.  

Uitkeringsgerechtigden moeten meer maatwerkgericht en b.v. middels herscholing worden 
toe geleid naar de arbeidsmarkt. Tegenover het recht van een uitkering staat de plicht van 
uitkeringsontvangers om zo snel mogelijk uit de uitkeringssituatie te komen door aanbod van 
scholing of werk te accepteren. Voor degenen die niet mee kunnen komen in het reguliere 
arbeidsproces zijn de inspanningen van de gemeente en maatschappelijke organisaties 
gericht op andere vormen van participatie. 

De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 
Daarom ook vindt het CDA dat aanbestedingen en werkgelegenheid zoveel mogelijk lokaal 
moet worden ondergebracht. Daarnaast is het CDA groot voorstander van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dit betekent o.a. dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij 
voorkeur aandacht behoeven. 
  

Jongeren (18 – 27 jaar) zijn de leeftijdsgroep die de hoogste prioriteit verdient bij 
werkgelegenheids-bevordering. Alle jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen moeten 
direct actief aan de slag in een gemeentelijk traject. Wie (nog) geen diploma heeft, moet de 
kans krijgen om, eventueel in een leer – werktraject, alsnog een startkwalificatie te halen. 
Flankerende inspanningen op het terrein van arbeidsparticipatie zullen geleverd moeten 
worden om te voorkomen dat mensen in de bijstand komen. 

Ten aanzien van eenoudergezinnen die leven van een bijstandsuitkering, vindt het CDA dat 
sprake moet zijn van een goede balans tussen de ouderlijke zorgplicht voor het kind en het 
zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen is het langdurig 
aangewezen zijn op de bijstand extra moeilijk, juist ook voor de kinderen. Daarom vindt het 
CDA dat voor (een ouder) gezinnen met kinderen door de gemeente een extra inspanning 
moet worden verricht bij het bemiddelen van de ouder(s) naar werk. 

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA komt na onderzoek tot de conclusie dat er drie 
hoofdredenen zijn waarom mensen willen werken: 

1. Om voor jezelf en je naaste familie te zorgen (voor jezelf). 

2. Product/dienst voort te brengen waaraan een ander plezier beleeft (voor anderen) 

3. Om iets terug te doen voor de samenleving (spirituele motivatie). 

Het CDA onderschrijft die motiveringen en wil dat mensen zin hebben om te werken omdat 
het iedereen iets oplevert. Heel belangrijk is de meerwaarde die werk oplevert voor de 
persoon zelf; je bent iemand, je bent een functionaris, je bekleedt een positie en je bent een 
collega. Zo is geld een motivator om te werken en dat wat werk je oplevert is veel méér! 

 

SPEERPUNTEN hoofdstuk 5: 

1.       Werken naar vermogen is maximale inzet naar participeren (meedoen). 

2.       Inzetten op herscholing en jobcoaching bij afstand arbeidsmarkt. 

3.       Extra inspanning voor jongeren tussen 16 en 27 jaar zonder startkwalificatie. 

4.       Inzetten op vrijwilligerswerk wanneer betaald werk niet mogelijk is. 
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5.       Maatwerk leveren bij eenoudergezinnen richting betaald werk. 

6.       Inspanningsverplichting banenafspraak overheid realiseren   

 

6. Onderwijs 

6.1 De visie op onderwijs 

Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Het CDA wil (jonge) mensen 
optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Maar ook dat ze leren dat burgerschap iets 
anders is dan “klant zijn” van de samenleving. Het CDA wil investeren in talent, van speciaal 
onderwijs tot en met de universiteit. Ieders talent is waardevol. Kinderen en jongeren hebben 
recht op kwalitatief goed onderwijs. Het onderwijs moet gericht zijn op en het bieden van 
gelijke kansen en tevens ruimte bieden aan talenten van leerlingen. Vrijheid van 
onderwijsrichting is een groot goed, maar denominatie mag niet leidend zijn als de kwaliteit 
hierdoor wordt gehinderd.  

6.2 Onderwijshuisvesting 

Goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. Actuele beheerplannen en 
realistische leerlingenprognoses zijn daartoe noodzakelijk. Dit alles in goed overleg en met 
harde afspraken tussen schoolleiding en gemeente. Dit geldt zowel voor het PO als voor het 
VO. 

6.3 School en omgeving 

Samenwerking tussen scholen en instanties is van essentieel belang. Hierbij gaat het niet 
alleen om de voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar ook de samenwerking met 
verenigingen. De gemeente moet hierin haar stimulerende rol actief innemen. Gezien de 
demografische ontwikkelingen wordt ook samenwerking tussen scholen onderling en 
grensoverschrijdend steeds belangrijker. Daarnaast moet de gemeente haar faciliterende rol 
vervullen als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met name de 
techniek en de zorg. Het is van belang dat gemeente en onderwijs door samenwerking, 
bijvoorbeeld in de verbinding passend onderwijs en transitie jeugdzorg, probeert de 
verschraling van middelen op te vangen. Hiermee kan de kwaliteit gehandhaafd c.q. 
verbeterd worden. 

6.4 Bereikbaarheid en ontmoeting 

CDA wil in elke kern een basisschool handhaven, zolang de kwaliteit van onderwijs 
gewaarborgd blijft. Mochten er toch keuzes gemaakt moeten worden, dan is bereikbaarheid 
absoluut een criterium bij het maken van keuzes welke scholen kunnen blijven bestaan. 
Daarnaast zal voor goed vervoer moeten worden gezorgd, zodat kinderen veilig van huis 
naar school kunnen komen. Waar mogelijk dient de gemeente bij te dragen aan het 
handhaven van een breed aanbod voortgezet onderwijs, ook bij de demografische krimp 
zoals die wordt voorzien. 

De school en haar directe omgeving dient ook beschikbaar te zijn als veilige 
ontmoetingsplek. Denk hierbij aan speelruimte die ook na schooltijd gebruikt kan worden. 
Hierbij dragen de school en de gemeente zorg voor de eerste inrichting, de school en de 
buurt (lees: samenleving) voor onderhoud en controle en de gemeente vervult haar rol als 
handhaver. 
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6.5 Vraag en aanbod 

De Achterhoek is een bruisende regio die volop inzet op economische vitaliteit en 
leefbaarheid. Met kracht wordt ingezet op groei en innovatie in sectoren als Smart Industry, 
agrifood, health en logistiek. De vraag die daarbij steeds meer een rol zal gaan spelen is: 
Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde 
arbeidskrachten kunnen leveren? En welke rol kan het (beroeps) onderwijs daarbij spelen? 
Gegeven de verwachte leerlingendaling heeft deze opgave des te meer urgentie.  

Om zicht te krijgen op de toekomstige arbeidsvraag en daar met het aanbod op in te kunnen 
spelen, is een zogenaamde transitieatlas noodzakelijk. Van belang is dat de visie op de 
arbeidsmarkt van de toekomst gedragen wordt door de ondernemers, kennispartners en 
overheid en dat met de economische ambitie én het onderwijsaanbod wordt aangesloten bij 
het DNA van de Achterhoek.  

 

SPEERPUNTEN hoofdstuk 6: 

1. Onderwijshuisvesting vernieuwen / vernieuwbouwen. 

2. Onderwijs en sociaal domein (zorg) meer verbinden en versterken. 

3. School en omgeving meer laten participeren (maatschappelijke stage). 

4. Bereikbaarheid en veiligheid (huis/school) versterken als ontmoetingsplek. 

5. Vraag en aanbod verbeteren en versterken (aansluiting arbeidsmarkt) 

 

7. Economie 

7.1 De visie op economie 

Het CDA gaat voor een gezonde economie die banen schept en stelt zodoende zo veel 
mogelijk mensen in staat om te participeren. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor 
familiebedrijven. Deze bedrijven zijn niet alleen veelal tientallen jaren en soms eeuwen 
geworteld op de plek van ontstaan, maar dragen ook veelal ruimhartig bij aan de 
leefbaarheid van het platteland en haar kernen en het lokale verenigingsleven.  
Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk zodat de gemeente nog meer 
vraaggericht gaat werken en daarmee aansluiting blijft houden bij de opeenvolgende 
ontwikkelingen. 
 

7.2 Economische ontwikkelingen 

Intensieve contacten met de ondernemers is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Het 
CDA wil een goed gemeentelijk investeringsklimaat ontwikkelen, onder meer door het 
versterken van één bedrijvenloket, zodat ondernemers snel en effectief geholpen worden. 
Ook is het CDA een voorstander van accountmanagement binnen de ambtelijke 
organisatie, zodat bedrijven rechtstreeks contact hebben over vraagstukken die verder gaan 
dan die het bedrijvenloket behandelt. Is reeds bestaande praktijk, lees: “Rode loper beleid”. 
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Voor economische ontwikkelingen zijn goede ontsluitingen van bedrijventerreinen en een 
goede weginfrastructuur onontbeerlijk. Ook goede openbaar vervoerverbindingen zijn 
belangrijk. Het CDA vindt het verder van belang dat, daar waar mogelijk, eerst 
bedrijventerreinen worden geherstructureerd alvorens nieuwe worden aangelegd. 
Afstemming in de regio waar bedrijventerreinen moeten komen is van groot belang om 
versnippering van terreinen tegen te gaan. Het is zaak om goede afspraken te maken in 
regionaal verband over zakelijke ontwikkelingslocaties. 

Een start-up (startende ondernemer met meestal innovatieve ideeën en/of producten) 
beginnen is één, hem laten doorgroeien een tweede. De meeste start-ups die in Europa 
ontstaan, overleven het niet. De stap van idee naar bedrijf trekt velen. Een goed voorbeeld is 
de Nederlandse StartupDelta met Amsterdam en Eindhoven. Start-ups zijn belangrijk voor 
de Nederlandse economie en onze wereldwijde concurrentiepositie. In het Verenigd 
Koninkrijk zorgt op dit moment één procent van de doorgroeiers al voor 68% aan banen. Wij 
moeten daarom start-ups de ruimte geven. Nationale ondersteuning kan helpen, via 
bijvoorbeeld de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) en vanuit de regio’s.  

Onze gemeente kent een aantal Innovatie hubs. (Dit zijn clusters van bedrijven en 
maatschappelijke organisaties / overheid (4 – 5) die samenwerken om middels opdrachten 
afstudeerders van HBO instellingen en Universiteiten aan zich te binden). Op deze wijze 
wordt de kennis weer naar de Achterhoek gehaald en blijven de afgestudeerde jonge 
mensen mogelijk na hun studie in de regio werken. Op deze innoverende manier van werken 
snijdt het mes dus aan twee zijden.  

Het CDA is groot voorstander en promotor van deze wijze van kennis inzetten en daarmee 
de innovatieve wijze van werken in onze regio te versterken en te behouden. Voorbeeld 
hierbij is “Strijp-S” in Eindhoven. Een innovatieve uitdagende omgeving van bedrijven en 
“start-ups” die elkaar vinden, versterken en elkaars netwerk gebruiken om zo “buiten de 
gebaande wegen” te komen tot……………………….?! 

 

SPEERPUNTEN hoofdstuk 7: 

1. Versterken en verbeteren “rode loper aanpak”. 

2. Inzetten op het herstructureren van bedrijventerreinen. 

3. Een “Start – up” programma opzetten. 

4. Innovatiehubs versterken en verder uitrollen. 

5. Ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen/innovaties/etc. (voorbeeld “strijp-S”) 

6. Versterken en verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (praktijkscholen). 

7. Park-management en reclamebelasting realiseren op alle industrieterreinen. 

8. Versterken samenwerking werkgevers en werkgeversservicepunt (WSP). 
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8. Openbare ruimte op het Platteland 

8.1 Visie op leefbaarheid (platteland, stad, dorp, wijk en buurt) 

De leefbaarheid in buurten, wijken, dorpen, stad en platteland wordt grotendeels bepaald 
door het gevoel van veiligheid, gevarieerde woningbouw, een goed voorzieningenniveau, 
een schone en groene leefbare buitenruimte en het sociale verband in en tussen 
gemeenschappen. Daarom vindt het CDA het van groot belang dat burgers in dorpen, 
buurten, wijken en het buitengebied betrokken worden bij besluiten over leefbaarheid en de 
inrichting van hun directe omgeving. Overleg en samenwerking moeten gestimuleerd 
worden. Dit is van groot belang voor het bevorderen van de binding, ontmoeting en sociale 
samenhang. 

8.2 Leefbaarheid op het platteland en in stad, dorp, wijk en buurt 

Het CDA lokaal ziet een belangrijke rol weggelegd voor belangen – 
verenigingen/organisaties, wijk- en buurtraden. Zij zullen straks voor de gemeente, middels 
de gebiedsmakelaar, het eerste aanspreekpunt zijn. De legitimatie en de 
verantwoordelijkheden zullen goed vastgelegd dienen te worden. Want met “het loslaten” 
van verantwoordelijkheden betekent dit ook een andere rol en invulling vanuit de politiek.  

Het “naoberschap” krijgt hierdoor een andere invulling. Was het van oudsher vaak een 
noodzakelijke vorm van samenwerking, de nieuwe invulling gaat meer uit van 
gelijkwaardigheid en een verantwoordelijkheid in omzien naar elkaar en naar de 
leefomgeving. Om het “naoberschap” te stimuleren en te waarderen is het CDA van mening 
dat initiatieven van onderop dan ook extra beloond dienen te  worden. Voor de gehele 
gemeente geldt een basisniveau, maar daar waar initiatieven van onderop de kwaliteit van 
de samenleving bevorderen, moet dit extra gestimuleerd en gewaardeerd worden. De 
menselijke maat is leidend en de kracht van de samenleving wordt maximaal benut. Dit 
betekent meer ruimte voor (kleinschalig) ondernemerschap.  

Het CDA stimuleert en faciliteert dorpsplannen en initiatieven door groepen vanuit de 
samenleving. Het individualisme groeit, en het idee dat we vooral voor onszelf moeten 
zorgen, want de overheid doet het niet meer leeft. Is “naoberschap” dan een oplossing voor 
bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorg? Neen. Bij “naoberschap” is het juist zo dat het niet 
gaat om plannen van de overheid uit te voeren; het zijn initiatieven van inwoners zelf om 
anderen te helpen. Binding, ontmoeting en sociale samenhang te versterken zonder de boel 
over te nemen. 

Fysiek en sociaal isolement van mensen als gevolg van ontoereikende en moeilijk 
bereikbare voorzieningen is niet aanvaardbaar. Het CDA zet zich daarom in voor een 
voorzieningenniveau, dat zo dicht mogelijk bij mensen ligt en zoveel mogelijk aansluit bij de 
lokale gemeenschappen. Dat wil zeggen dat basisvoorzieningen m.b.t. zorg, onderwijs, 
verenigingen en eerste levensbehoeften (zoals een supermarkt) binnen redelijk bereik zijn. 
Ook goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer horen daarbij. Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen hoeft overigens niet te betekenen dat altijd afstanden in 
fysieke zin overbrugd moeten worden. In toenemende mate maken elektronische en digitale 
hulpmiddelen het organiseren en aanbieden van voorzieningen “op afstand” mogelijk. 

Het CDA vindt dat de lokale gemeenschap de publieke ruimten moet heroveren. In de eerste 
plaats door te zorgen voor goed onderhoud. Regelmatig wordt een wijk– of buurtschouw 
gehouden. Ook wijkgericht werken is een goede manier om dichtbij en op vraag van de 
burger bezig te zijn met inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Een verloederde 
publieke ruimte roept gevoelens van onveiligheid op. De kwaliteit van de publieke ruimte 
gaat velen ter harte. Mensen ergeren zich aan bijvoorbeeld zwerfafval, vernielingen van 
straatmeubilair of hondenpoep op straat.  
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Het CDA doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid. Maar daar waar nodig zal 
handhaving worden ingezet. Het CDA wil dan ook investeren in meer handhavers en heeft 
inmiddels de eerste stappen daartoe gezet en resultaten geboekt. 

Bij de (her)inrichting van straten en pleinen vindt het CDA dat er aandacht moet zijn voor het 
gebruik van duurzame voorzieningen zodat het onderhoud goed kan worden uitgevoerd. Er 
wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en 
gehandicapten. Dus aan een levensloopbestendige, duurzame (klimaatadaptie) en 
aanpasbare openbare ruimte.  

Binnen elke kern, wijk of buurt dient een “centrale plek” uit te nodigen tot binding en 
ontmoeting tussen mensen. In de gemeente moet voldoende ruimte zijn voor 
groenvoorziening. Dit groen moet goed onderhouden worden, op peil worden gehouden en 
waar mogelijk worden uitgebreid. De inrichting moet zodanig zijn dat er sprake is van 
beheersbaarheid in onderhoud en kosten zonder dat dit leidt tot verschraling van de 
kwaliteit. Regelmatige controle daarvan is noodzakelijk om ook hier verloedering tegen te 
gaan. Net zoals bij de openbare ruimte, is van belang om burgers te betrekken bij 
onderhoud van groen in hun woonomgeving. 

Wat het CDA betreft is de Omgevingswet een nieuwe, frisse start van het omgevingsrecht. 
Uitgangspunt daarbij is zelforganiserend en zelflerend vermogen van de samenleving. Meer 
ruimte voor de samenleving, meer verantwoordelijkheid nemen van inwoners en een 
terugtredende overheid (gespreide verantwoordelijkheid). Voor gemeenten zal de grootste 
verandering optreden. Die moeten, terwijl zij de winkel van de geldende wetten gewoon 
open houden, zich ondertussen voorbereiden op een ingrijpende wijziging van het stelsel 
van het omgevingsrecht. Dat zal een behoorlijk beslag leggen op de gemeentelijke 
capaciteit. Maar voor alle decentrale overheden is het van belang om volop in te zetten en 
te gaan kijken wat er moet gebeuren om met deze wetgeving te gaan werken. De 
gemeenteraad heeft de opdracht die beweging in hun gemeente op gang te brengen. 

 

8.3 Bevolkingsontwikkeling 

Demografische prognoses wijzen uit dat de groei van de Achterhoek aan het afvlakken is.  

Als gevolg van vergrijzing, ontgroening en een negatief migratiesaldo.  

Bevolkingsdaling is voor individuele gemeenten geen nieuw fenomeen. Bevolkingsdaling 
biedt kansen om in te zetten op behoud en versterking van de kwaliteit van het bestaande. 
Wel moeten we de feiten en consequenties onder ogen durven zien en daarop 
anticiperen. Dat vraagt om een omslag in denken, een nieuwe benadering en een andere 
wijze van handelen. Het CDA steekt in op regionale afstemming.  

Geen krimp – maar ruimteregio. 

8.4 Het landelijk gebied 

Het karakter en de functies van het landelijk gebied zijn vooral in de laatste decennia sterk 
veranderd. Ook de agrarische sector is in de afgelopen jaren sterk veranderd waarbij 
ondernemers kans hebben gezien om met minder werknemers hun bedrijven uit te bouwen 
en het landschappelijke karakter in stand te houden. De agrarische sector levert een groot 
aandeel aan onze export.  

De land- en tuinbouw is van grote betekenis voor onze gemeente. Maar land- en tuinbouw 
zorgt voor meer dan alleen maar economie. Boeren en tuinders zijn de belangrijkste 
vormgevers van het platteland. Zij zorgen voor het landschap en voor biodiversiteit. De land- 
en tuinbouw is een economisch gedreven sector. Een belangrijke ontwikkeling in de land- en 
tuinbouw is de schaalvergroting. Het aantal agrarische bedrijven loopt sterk terug. De 
bedrijven die doorgaan, nemen flink in omvang toe.  
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Dit proces van schaalvergroting zal blijven doorgaan. Daarnaast is verbreding van de 
bedrijfsvoering een belangrijke ontwikkeling. Bedrijven die aan de hoofdtak een activiteit 
toevoegen, zoals recreatie, agrarisch natuurbeheer, maar ook het leveren van energie of het 
verwerken van mest. 

Het CDA staat voor een ruimtelijk beleid dat perspectief voor agrarische bedrijven biedt. Met 
name het bestemmingsplan geeft kaders in welke richting en tot welke omvang land- en 
tuinbouwbedrijven zich kunnen ontwikkelen. Het CDA vindt dat agrarische bedrijven moeten 
kunnen inspelen op markt - en maatschappelijke ontwikkelingen, faciliteert de 
schaalvergroting en de verbreding in de agrarische sector en stelt zich dienstverlenend op 
voor agrarische ondernemers en zorgt voor een vlot lopende vergunningenprocedure met 
inachtneming van de wettelijke kaders en regelgeving. 
 
Bestemmingsplannen moeten voldoende flexibel zijn en sturen op kwaliteit en niet op de 
oppervlakte van het bouwblok. Het voldoen aan dierenwelzijn en brandveiligheid vraagt om 
meer ruimte in en rondom stallen. Verwante functies aan het agrarisch bedrijf zoals 
agrotoerisme, zorg, huisverkoop, levering van energie dragen bij aan de vitaliteit van het 
landelijk gebied. Zij horen thuis op het - verbrede - agrarisch bedrijf. Hierbij is “breedband 
technologie” onontbeerlijk. Functieverandering (een nieuwe functie op een voormalig 
agrarisch bedrijf) kan worden toegestaan onder de voorwaarde dat dit niet de ontwikkeling 
van omliggende agrarische bedrijven belemmert.  
  

8.5 Inrichting en Beheer 

Het is belangrijk om de verkaveling van agrarische bedrijven te verbeteren. Dat maakt koeien 
in de wei - een visitekaartje van het Achterhoekse platteland - beter mogelijk. Bos- en 
natuurontwikkeling mogen agrarische bedrijven niet belemmeren en de landbouwstructuur 
niet verslechteren. De capaciteit en het onderhoud van plattelandswegen is een bron van 
zorg vanwege de toenemende verkeersdruk. Onderhoud van wegen, en waar nodig 
verbetering, blijft nodig en noodzakelijk. De landbouw is in veel regio’s en ook in onze 
gemeente nog wel van grote invloed op het ruimtegebruik en beeldbepalend voor het 
landschap, maar niet meer de belangrijkste en enigste economische drager. Ook binnen 
onze gemeente is behoefte aan verbreding van de plattelandseconomie, aan nieuwe 
dragers.  

Dat biedt ook kansen, zoals in toerisme en recreatie, groene diensten, landschapsbeheer, 
door combinatie van agrarische bedrijvigheid en zorgbedrijven. Landbouw, natuur en 
recreatie vormen de ruimtelijke hoofdfunctie in het buitengebied. Er moet een nieuw 
evenwicht ontstaan waarbij een duurzame, concurrerende agrarische sector, natuur, 
recreatie en nieuwe, passende economische bedrijvigheid in onderlinge samenwerking 
ten volle tot hun recht komen. Het CDA wil de agrariër daadwerkelijk inzetten om het 
buitengebied te beheren. Dit hoeft niet direct te leiden tot netto toename van het 
ruimtegebruik, maar kan door bijvoorbeeld hergebruik van de bestaande agrarische 
ruimte. Initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op de boerderij, een 
boerencamping, of een educatiebedrijf bieden nieuwe mogelijkheden voor agrariërs en 
plattelandsondernemers. 

8.6 Recreatie en Toerisme 

Recreatie en toerisme zijn naast de agrarische sector belangrijke economische dragers, met 
name voor het platteland. Onze gemeente biedt naast de schoonheid van de landelijke 
omgeving veel kwaliteiten op het gebied van cultuur en historie en moet dit de komende 
jaren nog verder benutten en beter vermarkten. Dit kan alleen maar wanneer we dit in 
regionaal - en euregionaal verband oppakken. “De Achterhoek” is een sterke “handelsnaam” 
en wij moeten deze naam gebruiken om inwoners uit andere delen van Nederland of over de 
grens te verleiden. Meerdaagse arrangementen en korte vakanties behoren in onze streek 
tot de favoriete uitstapjes van bezoekers aan de Achterhoek.  
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SPEERPUNTEN hoofdstuk 8: 

1. Versterken en verbeteren van het “van buiten naar binnen werken”. 

2. Initiatieven samenleving stimuleren, versterken en honoreren. 

3. Bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren (inclusie). 

4. Meer inzet op handhaving. 

5. Centrale plekken voor ontmoeting stimuleren en versterken. 

6. Implementatie “Omgevingswet” vanuit gespreide verantwoordelijkheid. 

7. Transformatie en innovatie van “krimp” naar “ruimte” regio. 

8. Verbeteren balans tussen agrarische sector en “nieuwe” ontwikkelingen platteland. 

 

9. Duurzaamheid, Klimaat en Milieu 

9.1 Visie op Duurzaamheid, Klimaat en Milieu 

Het CDA steunt initiatieven die leiden tot een duurzame samenleving en wil deze verder 
ontwikkelen. Meer nadruk op duurzaamheid is een logische stap en versterkt het groene 
karakter van onze gemeente. We streven naar een balans tussen mens, milieu, natuur en 
economie, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, zodat wij de wereld goed 
achterlaten voor onze (klein) kinderen. Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, 
waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken. Het CDA ziet het versterken 
van duurzaamheid als een kans om de inwoners meer te betrekken (bewustwording) bij onze 
gemeente en bij onze buren in de straat en in de wijk.  

9.2 Rol Gemeente 

Gemeentelijk milieu– en klimaatbeleid wordt samen met bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en instellingen vorm gegeven. In dat beleid ligt de nadruk op energiebesparing 
die voor burgers en bedrijven te halen valt dankzij investeringen in duurzaamheid. Denk 
bijvoorbeeld aan lagere kosten voor duurzame openbare verlichting (door middel van LED–
lampen), het gemeentelijk inkoopbeleid, energiezuinige woningen, duurzame 
energieopwekking, gedragsbeïnvloeding door regelgeving en subsidies, enzovoort. 

9.3 Duurzaamheid en energiebesparing 

De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid, bijvoorbeeld 
door de zogeheten millenniumdoelstellingen een actief klimaatbeleid uit te voeren en in haar 
inkoopbeleid altijd rekening te houden met duurzaamheid. Het akkoord van de ‘tafel van 
Groenlo’ is hierbij uitgangspunt.  
Verder vindt het CDA dat de gemeente een extra bijdrage moet leveren aan duurzaamheid 
door te investeren in energiebesparing in gebouwen en in de openbare ruimte.  

Duurzaamheid gaat verder dan het plaatsen van windmolens of zonnecollectoren; ook 
energiebesparing door huishoudens en bedrijven en het stimuleren van “schoon rijden” 
dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van CO2. 
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9.4 Afval en water 

Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof voor (nieuwe) productieprocessen  

(Cradle to cradle en VANG; Van Afval Naar Grondstof). Het afvalstoffenbeleid is steeds meer 
gericht op her– of anders gebruik. Het CDA steunt deze benadering van harte, omdat 
daarmee uitputting van onze aarde wordt tegengegaan. Dit heeft ook gevolgen voor het 
gemeentelijk afvalbeleid. De gemeente moet gescheiden inzameling van huishoudelijk afval 
verder stimuleren. Beter scheiden van afval bij de bron (huishouden en industrie) verlaagt de 
restfractie (grijze container) en vergroot hergebruik. Hierdoor wordt het scheidingsgedrag 
positief beïnvloed, omdat gescheiden afval meestal geld oplevert. Op zijn beurt wordt 
hierdoor de afvalstoffenheffing lager en dat is in het voordeel van de burger.  

Nederland heeft in 2015 afspraken gemaakt in Europees verband over de circulaire 
economie. Duurzaam inkopen door een hervorming van het aanbestedingsbeleid kan een 
goede eerste stap zijn op lokaal niveau. Laat de effecten op “people, planet and profit” in de 
aanbesteding extra meewegen. 

De komende jaren is sprake van een grote opgave op het terrein van het waterbeleid. Dit 
enerzijds ten gevolge van klimaatverandering die gevolgen heeft voor de zeespiegel, 
rivierafvoeren en de intensiteit van regenbuien. Anderzijds maakt ook de opgave de 
waterkwaliteit te verbeteren, aanpassingen van het (afval)watersysteem noodzakelijk. 
Deze wateropgave is niet alleen een taak van de waterschappen maar met name voor 
de gemeente. 

9.5 Verkeer en Vervoer 

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten 
van het gemeentelijke verkeers– en vervoersbeleid dat het CDA voor ogen staat. In 
woonwijken worden 30 km zones ingesteld en maatregelen genomen die deze snelheid 
fysiek ook afdwingen. Het aanleggen van veilige schoolroutes blijft noodzakelijk.  
Het CDA wil het doorgaand vracht- en landbouwverkeer weren uit de grote kernen en 
vrachtverkeer (transitie) uit kleine kernen. Daar waar dat nu nog niet mogelijk is, moeten 
z.s.m. oplossingen komen. Het CDA blijft zich inzetten voor een goede treinverbinding 
tussen Winterswijk en Arnhem. De verbetering zal de komende jaren met name moeten 
komen uit een betrouwbare verbinding (op tijd) en minder storingsgevoelig. 
Het CDA blijft zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van de Achterhoek; doortrekken 
A15 en verbreding N18. Aansluiting op de A3 (Duitsland) en andere grensoverschrijdende 
verbindingen. 

9.6 Openbaar vervoer en fiets 

Veel mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Gemeentelijk beleid moet er op 
gericht zijn dat een ieder, die aangewezen is op het openbaar vervoer hier gebruik van 
kan maken. Specifiek voor senioren is dat van belang om een sociaal isolement te 
voorkomen. Vervoer op maat (o.a. de dorpsauto) is een mooi voorbeeld van alternatieve 
vervoersvormen.Daar waar mensen een keuze kunnen maken tussen meerdere vormen 
van vervoer, is het van belang dat het openbaar vervoer in prijs en kwaliteit concurrerend 
is met bijvoorbeeld de auto als het gaat om (middel)lange afstanden. De gemeente moet 
daarom regelmatig overleg voeren met de vervoerders en reizigersorganisaties over de 
dienstregeling, prijs en kwaliteit van het openbaar vervoer. De gemeente draagt zorg voor 
een goede en veilige bereikbaarheid van dorpen, buurten en kernen per fiets. Veilige 
fietsroutes, vooral van en naar school, hebben de hoogste prioriteit. Ook de aanleg en 
onderhoud van recreatieve fietspaden in het buitengebied verdienen aandacht. Vervoer op 
maat (o.a. de dorpsauto) is een mooi voorbeeld van alternatieve vervoersvormen.  
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SPEERPUNTEN hoofdstuk 9: 

1. Duurzaamheid wordt een “werkwoord”. 

2. Van Afval Naar Grondstof (VANG) maximaal inzetten. 

3. Verkeersveiligheid blijven bevorderen door maatregelen en bewustwording. 

4. Openbaar vervoer uitbreiden met “vervoer op maat” (dorpsauto). 

5. Veilige fietsroutes versterken en elektrische laadpunten stimuleren. 

 

 

10. Samenleving en Meedoen 

10.1 Visie op Samenleving en Meedoen                                                               

De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, 
tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote 
veranderingen van deze tijd. In een sterke samenleving voelen inwoners zich veilig, thuis en 
niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Wij zijn 
zelf de baas. Iedereen doet mee. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een 
betere toekomst. Als we vertrouwen hebben in elkaar, staan we sterker in de uitdagingen die 
op ons afkomen. In de opvang van vluchtelingen, in de bescherming tegen radicalisering en 
in de onrustige wereld waarin we leven. 

10.2 Verenigingen en Vrijwilligers                                                             

Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het faciliteren van verenigingen voor zover zij 
een maatschappelijk doel nastreven. Het subsidiebeleid moet daarop ingericht zijn. 
De gemeente heeft een groot belang bij het goed organiseren en faciliteren van verenigingen 
d.m.v. voorzieningen. Deze hebben dan ook alleen een functie als ze zo zijn gelokaliseerd 
dat ze de doelgroep bereiken.  

Als je voldoet aan vier criteria ben je vrijwilliger. Het werk dat je doet is onbetaald, het is niet 
verplicht, het werk is voor buiten de eigen huishouding en is in meer of mindere mate 
georganiseerd. Mantelzorgers vallen dus niet onder de definitie van vrijwilliger en vrijwillig is 
niet vrijblijvend. Een groot aantal mensen heeft in de afgelopen periode aan vrijwilligerswerk 
gedaan, en waarschijnlijk blijven we een appél doen. Vrijwilligerswerk wordt vooral gedaan in 
eigen kring oftewel in de eigen gemeenschap.  

De gemeenschappen bepalen zelf wat ze belangrijk vinden en met welke standaard zij 
genoegen nemen. Daarin heeft de politiek nauwelijks een rol. Zo ontstaan er wel verschillen 
tussen gemeenschappen. Belangrijk hierbij is dat wanneer de diversiteit van de ene 
gemeenschap de andere raakt, daarover afspraken worden gemaakt.  

Een andere belangrijke rol is het slaan van bruggen tussen de gemeenschappen. Barrières 
wegnemen zodat het gemakkelijker wordt om elkaar te helpen. B.v. samenwerking tussen de 
voetbalclubs of de culturele verenigingen. In de huidige samenleving leeft het brede besef 
dat “we het zelf moeten doen”. De samenhang tussen al die gemeenschappen die “het zelf 
doen”, is dan ook de zorg van lokale politici. Diversiteit van de gemeenschappen 
ondersteunen en faciliteren, de enige weg terug naar civil society (burgermaatschappij). 
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Kerken, moskeeën, synagogen en levensbeschouwelijke organisaties, vervullen een 
belangrijke rol bij de bewustwording van en het zoeken naar oplossingen van 
maatschappelijke vraagstukken. Zij spelen een belangrijke rol bij het opvangen van 
vluchtelingen, daklozen, verwarde personen en bij de bestrijding van armoede. Het CDA wil 
dat kerken en daarmee te vergelijken instituties betrokken worden en blijven bij de uitvoering 
van (onderdelen van) de WMO. 

10.3 Kunst en Cultuur 

Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving en dragen bij aan saamhorigheid en 
identiteit in een rijk en gevarieerd verenigingsleven. De regionale en lokale herkenbaarheid 
staat voorop. Kunst en Cultuur stimuleert de ontwikkeling van kinderen.  

Daarom vindt het CDA het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen via muziek, toneel 
of andere culturele vorming. Het is belangrijk dat laagdrempelige voorzieningen als de 
muziekschool en de bibliotheek beschikbaar blijven, juist ook voor mensen die minder 
gebruik maken van andere culturele voorzieningen. 

Een bijzonder onderdeel van kunst is amateurkunst. Niet alleen als vrijetijdsbesteding maar 
in toenemende mate als dagbesteding binnen de zorg. Ook op scholen en buitenschoolse 
activiteiten kunnen kinderen en jongeren zich bewust worden van hun talenten voor 
creatieve zaken. Dit moet blijvend gestimuleerd worden.  

Om de toegang tot cultuur (maar ook sport) voor ieder kind mogelijk te maken, moet er een 
jeugdcultuur – en jeugdsportfonds zijn. Die kunnen dan ouders die een lidmaatschap voor 
hun kind niet kunnen betalen, gericht ondersteunen. (meedoen regeling) 

 

10.4 Media 

De lokale en regionale media hebben een belangrijke functie. Niet alleen als maatschappelijk 
fenomeen, maar zeker ook vanuit de democratische gedachte. Media voorzien in informatie 
en betrekken daardoor mensen bij de samenleving en de politiek. De media dienen een stem 
te bieden aan de bevolking. 

10.5 Integratie en Participatie 

Het maatschappelijk debat over integratie in de afgelopen jaren wordt gedomineerd door 
polarisatie, het benadrukken van (vermeende) tegenstellingen, soms gevolgd door politiek 
debat over het nemen van vooral repressieve maatregelen. Het CDA kiest principieel voor 
een andere benadering, zowel inhoudelijk als wat toonzetting betreft.  
 
Christendemocraten stellen gedeelde waarden centraal. In de kern gaat het erom dat 
mensen uniek zijn, een eigen verantwoordelijkheid dragen en worden uitgenodigd om zich in 
te zetten voor de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.  
Niet wat iemand is, maar wat hij of zij concreet doet is van betekenis. Integratie en 
inburgering zijn geen algemeen toepasbare processen waarvan de looptijd exact is aan te 
geven.  
 
In de visie van het CDA lokaal zoekt de gemeente de minderheden op en gaat in gesprek 
met deze doelgroep. Deze gesprekken moeten leiden tot meer wederzijds begrip en 
vertrouwen en een verdere samenwerking. Niet over hen maar met hen zoeken naar 
mogelijkheden tot een integrale aanpak van maatschappelijke problemen. Dit moet leiden tot 
een hoger niveau van participatie van deze doelgroep om uiteindelijk volwaardig mee te 
kunnen doen in onze samenleving. Participatie begint met het behoud van je eigen identiteit 
en wederzijds respect voor elkaars religie, levensbeschouwing, cultuur, normen en waarden. 
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SPEERPUNTEN hoofdstuk 10: 

1. Meer zichtbaar maken van vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

2. Versterken diversiteit van gemeenschappen en deze verbinden (civil society). 

3. Investeren in integratie en participatie met waardering en wederzijds respect. 

4. Meer aandacht en ondersteuning voor daklozen en verwarde personen. 

5. Verbinden met en promoten in de samenleving van Kunst en Cultuur. 

6. Creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen (kunst en cultuur programma). 

7. Instellen Jeugd cultuur / sport fonds (onderdeel Meedoen arrangement). 

 

 

11. Middelen, Organisatie en (EU)regio 

11.1 Middelen 

Om de taken als gemeente in te vullen, zijn middelen noodzakelijk. Het gaat dan om geld 
en menskracht. Van belang is dat het bij gemeenten altijd gaat om gemeenschapsgelden. 
Dit betekent dat gelden worden beheerd als een goed huisvader. Ten allen tijde dient de 
overheid zich te verantwoorden over de wijze waarop de middelen zijn ingezet en de mate 
waarin de daarmee beoogde doelen zijn gerealiseerd. Aan de voorkant vraagt dit om een 
doordachte wijze van weging van inzet van middelen enerzijds en te bereiken 
maatschappelijke effecten anderzijds. Hieraan wordt en dient uitdrukkelijk op transparante 
wijze invulling gegeven. 

Voor het CDA lokaal geldt als uitgangspunt dat de benodigde middelen gelijke tred houden 
met de ambities van de gemeente en haar burgers. De ambities moeten gedragen worden 
door onze inwoners. Dit betekent dat we “de tering naar de nering” dienen te zetten en dat 
wat we niet hebben kunnen we niet uitgeven. Rentmeesterschap vraagt ook verantwoording 
afleggen richting de toekomst. De volgende generatie opzadelen met te hoge lasten of te 
grote schulden past niet binnen het denken en handelen van het CDA. 

In de basis wordt een terughoudend beleid gevoerd in de ontwikkeling van de lokale lasten. 
Dit krijgt vorm door een jaarlijkse toetsing van de in te zetten middelen en de beoogde 
effecten. Anderzijds realiseert het CDA zich dat een gemeente die kwaliteit voorstaat in haar 
voorzieningen en dienstverlening genoodzaakt kan zijn een beroep te doen op haar burgers 
voor middelen. Concreet: een verhoging van de lokale lasten behoort tot de mogelijkheden, 
maar alleen dan indien dit aanwijsbaar bijdraagt aan de door de burgers gewenste doelen. 

We hebben de afgelopen raadsperiode met de raad, de organisatie, onze 
samenwerkingspartners en vooral onze inwoners gericht gewerkt aan het verder uitbouwen 
van het wederzijds vertrouwen. Samen hebben we veel bereikt en de financiën op orde 
gebracht. In een moeilijke periode hebben we gezamenlijk, met een collegiaal bestuur, 
verantwoordelijkheid genomen. Waarbij we ook de nek hebben uitgestoken om zaken te 
realiseren. Voor het CDA was, is en blijft het belangrijk dat we als gemeente midden in de 
samenleving staan. Dat we in gesprek blijven met onze inwoners, ondernemers en onze 
maatschappelijke organisaties. We zijn trots op de inwonersinitiatieven, die met succes 
bijdragen aan prettige, veilige woonkernen met voorzieningen.  
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Omgevingswet/omgevingsvisie:                                                                                        
Minder regels, meer speelruimte voor onze inwoners. Inwoners centraal! De kern van de wet 
vraagt om verschuiving in de beleidsvorming en uitvoering. Van inspraak inwoners naar 
participatie en co-creatie. EN! Stelt initiatieven boven beleid. Onze gemeente wordt niet 
langer bestuurd aan de hand van in beton gegoten lange termijn plannen. In de voorhanden 
zijnde literatuur noemt men dit vooralsnog een dynamische beleidscyclus. Dit heeft 
verregaande gevolgen voor de werkwijze van de ambtelijke organisatie (lees gemeente) en 
het openbaar bestuur. Inclusief de raad! 

11.2 Organisatie 

Het personeel is een belangrijke factor in het realiseren van de bestuurlijke ambities. In de 
ogen van het CDA wordt te vaak en te makkelijk geroepen dat gekort moet worden op de 
hiervoor beschikbare middelen. In onze optiek is de personeelscapaciteit een direct gevolg 
van het takenpakket en daarmee de ambities van de gemeente. Vanzelfsprekend worden 
hierbij mogelijkheden om te komen tot samenwerking en uitbesteding van taken in 
ogenschouw genomen.  Naast financiën spelen in de ogen van het CDA ook een goede 
kwaliteit van dienstverlening, de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van een 
overheidsorganisatie (bijv. voor Laborijn) en het nastreven van gemeenschappelijke 
regionale doelen een rol in de afweging van uitvoering van taken. 
 

11.3 Regio 

Bereikbaarheid van de Achterhoek (breedband, wegen en OV) is randvoorwaarde nummer 1 
voor een leefbare en economisch vitale Regio Achterhoek, met perspectief voor alle 
inwoners en met name voor de jeugd. Economische ontwikkelingen van de Achterhoek is 
belangrijk voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en werk is nog altijd het beste 
participatiemiddel. Ontwikkelingen binnen Smart Industries, Biobased Industries en 
grensoverschrijdende economie moeten volop benut en aangejaagd worden. Dit vraagt o.a. 
om een goed vestigingsklimaat en m.n. aandacht voor het groot aandeel MKB-ers in de 
Achterhoek. De arbeidsmoraal van de Achterhoeker is hoog en dit vraagt de komende jaren 
om voldoende aanwas van gekwalificeerd personeel middels o.a. VMBO / MBO opleidingen.  
Cultuur kent geen grenzen. Daarom ook zoekt onze gemeente haar grenzen op en verbindt 
cultuur en historisch erfgoed met andere landen en kijkt over grenzen heen. Een 
aansprekend voorbeeld is het lidmaatschap van “De ring van IJzersteden”. Samen met ICER 
worden initiatieven ondernomen om deze “Ring” meer tot wasdom te laten komen. Hierbij 
ondersteunend zijn “Het IJzermuseum” en “de IJzersmeden”. 
 

11.4 EURegio 

Grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren is in deze tijd bijna 
vanzelfsprekend in het dagelijks leven van bewoners in een grensregio;  problemen, die de 
samenwerking hinderen, maar ook nieuwe ontwikkelingen en kansen, behoren dan ook op 
de agenda, zeker van grensgemeenten. Veel problemen en kansen zijn van 
grensoverschrijdende aard en behoeven daarom grensoverschrijdende oplossingen en 
aanpak.  Grensoverschrijdende samenwerking geschiedt het meest doeltreffend via bottom-
up processen, gebaseerd op initiatieven van burgers en hun organisaties,  met 
ondersteuning van nationale- en Europese programma’s, zoals Interreg en Erasmus+ . 

In de grensregio moet meer geïnvesteerd worden in elkaars sterke punten (naast 
arbeidsmarkt en onderwijs ook in bedrijvigheid, innovatie en gezondheidszorg), bijvoorbeeld 
door experimenteergebieden te bevorderen en  EU instrumenten zo optimaal mogelijk te 
gebruiken. De Euregio’s,  de grensoverschrijdend samenwerkingsverbanden, spelen een 
belangrijke rol. Enerzijds als eerste belangenbehartigers van de grensbewoners, maar ook 
als initiatoren van nieuwe perspectieven voor de grensregio’s. In feite daarmee als 
intermediair tussen de verschillende overheidslagen in grensoverschrijdende 
aangelegenheden. De positie van de Euregio’s moet daarom worden versterkt. 
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SPEERPUNTEN hoofdstuk 11: 

1. Investeren in “financiën in balans” (inkomsten en uitgaven). 

2. Versterken en verbeteren “financieel vlees op de botten”. 

3. Organisatie in balans (kwalitatief en kwantitatief) i.r.t. ambitie gemeente. 

4. (Eu)regionale samenwerking versterken, verbinden en voordelen benutten. 

 

12. Vooruitblik 2018 - 2022 

“Gezag, vrijheid en burgerschap”. Onder deze titel verscheen een rapport van het 
Wetenschappelijk Instituut. In het rapport staat de vraag centraal: “Wat is de rol van de 
overheid in een samenleving waarin enerzijds mensen voor hun eigentijdse 
maatschappelijke initiatieven ruimte claimen en anderzijds de politiek verantwoordelijkheden 
wil terugleggen bij haar inwoners?”. 

In ons land lijkt het vertrouwen af te nemen. Inwoners vertrouwen de overheid steeds minder 
en andersom heeft de overheid moeite taken los te laten en over te dragen aan lokale 
overheden of maatschappelijke initiatieven werkelijk ruimte te geven. De afname van 
vertrouwen bij een deel van de bevolking kan niet los gezien worden van een andere 
belangrijke ontwikkeling; een groeiende tweedeling. Er lijken steeds scherpere scheidslijnen 
te ontstaan tussen diverse groepen in ons land en ook de mate waarin mensen vertrouwen 
hebben in de rechtsstaat, de democratie en de overheid verschillen aanzienlijk per groep. Er 
is kortom een groep burgers die zich uit onbehagen afkeert van politiek en samenleving en 
een groep die het heft in eigen handen neemt. De eigentijdse maatschappelijke initiatieven 
die hieruit voortvloeien, zou je kunnen bestempelen als het nieuwe midden.  

Het gaat er dus om hoe de overheid zijn rol kan verbeteren; gezag kan herwinnen en tegelijk 
waar mogelijk ruimte durft te laten aan initiatieven uit de samenleving, taken en 
verantwoordelijkheden daadwerkelijk durft neer te leggen bij lokale overheden en vertrouwen 
wil hebben in het probleemoplossende vermogen van de inwoners zelf. De overheid is geen 
verlengstuk van de samenleving, maar heeft wel de eigenstandige taak en specifieke 
verantwoordelijkheid naar de samenleving om zorg te dragen voor publieke gerechtigheid. 
Het subsidiariteitsbeginsel moet veel consequenter gevolgd worden. 

(Rapport “Gezag, vrijheid en burgerschap”;  Naar een vitale samenleving. CDA / WI) 
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