Standpunten CDA over stellingen Kieskompas
De standpunten die CDA heeft ingenomen op de stellingen van de Kieskompas worden grotendeels
onderbouwd in ons verkiezingsprogramma. Voor een aantal stellingen vindt u hieronder een nadere
toelichting, omdat onze stellingname niet exact zo staat verwoord in het verkiezingsprogramma.
Stelling 3: Statushouders moeten hun inburgeringscursus volledig zelf betalen (CDA zegt: mee
eens).
Wij vinden dat iemand die hier komt wonen en inburgeren, daar zelf de investering voor moet doen.
Het gaat immers om zijn of haar eigen toekomst. Als iemand dat écht niet kan, dán is financiering
door de gemeente voor ons wel een optie.

Stelling 4: Er mag gebouwd worden in het buitengebied, ook al gaat dit ten koste van de natuur
(CDA zegt: niet mee eens).
In het buitengebied draait het om het vinden van een goede balans. Tussen bedrijvigheid,
woongenot en recreatie. Er mag best ruimte worden gegeven aan meer bebouwing, maar wij vinden
dat onze natuur daar niet onder mag leiden. Ook dán nog denken wij dat er voldoende ruimte is voor
nieuwe en vooral ook vernieuwende initiatieven in het buitengebied.
Stelling 6: Vrijwilligers mogen op kosten van de gemeente worden bijgeschoold (CDA zegt: mee
eens).
Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van de samenleving. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten,
blijven de kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer
niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering én ondersteuning in de vorm van
bijvoorbeeld bijscholing.
Stelling 9. De gemeente moet de eigen bijdrage van de zorg betalen voor gezinnen die onder het
sociaal minimum zitten (120%) (CDA zegt: mee eens).
Mensen die het financieel moeilijk hebben, mogen nóóit beperkt zijn in de mogelijkheden een
beroep te doen op gezondheidszorg als dat nodig is. Dus als de eigen bijdrage hen daarvoor in de
weg staat, dan vinden wij dat de gemeente die voor haar rekening moet nemen.
Stelling 10: Er moet een grote regiogemeente ontstaan in de toekomst door Boxtel, Vught, 'sHertogenbosch en Sint-Michielsgestel samen te voegen (CDA zegt: niet mee eens).
Kortgeleden is onze gemeente ambtelijk gefuseerd met Boxtel, dat wil zeggen: de gemeente én het
bestuur zijn zelfstandig gebleven maar hun ambtelijke organisaties zijn wel samengevoegd. Wij
vinden dat deze ambtelijke fusie nu eerst de tijd moet krijgen zich te bewijzen. Samenvoeging met
andere gemeenten is op dit moment niet aan de orde, waarbij het nog maar de vraag is of de
genoemde gemeenten wel de meest logische fusiepartners zijn.
Stelling 11: Winkelketens aan de randen van de dorpen moeten worden geweerd (CDA zegt: mee
eens).
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Wij hebben eerder vragen gesteld over de mogelijke komst van Bauhaus in ’s-Hertogenbosch, aan de
rand van ónze gemeente. Dat is zo’n voorbeeld van een winkelketen waar we niet op zitten te
wachten. Want je loopt daarmee het risico dat kleine ondernemers in het centrum niet kunnen
overleven.
Stelling 13: In Sint-Michielsgestel moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat
van landbouwgrond (CDA zegt: niet mee eens)
Stelling 22: De intensieve veehouderij moet inkrimpen (CDA zegt: niet mee eens)
In het buitengebied draait het om het vinden van een goede balans. Tussen bedrijvigheid,
woongenot en recreatie. Je moet niet dagelijks last hebben van stank; dat vraagt een handhavende
overheid. Maar we moeten ook het ondernemen niet onmogelijk maken door regels die te ver
doorslaan (zoals de recent door de raad vastgestelde geurnormen). Bedrijven die willen investeren in
duurzame bedrijfsvoering moeten we als gemeente helpen door eventuele knelpunten samen op te
lossen. Op voorhand zeggen dat intensieve veehouderij moet inkrimpen is daarom wat ons betreft
niet aan de orde. Dit geldt ook voor de stelling dat op er op voorhand meer natuurgebieden moeten
komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.
Stelling 14: Bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen moeten korting
krijgen op de lokale lasten (CDA zegt: neutraal).
Het is natuurlijk heel goed wanneer bedrijven mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
nemen. Maar er is meer onderzoek nodig om te bekijken of korting op de lokale lasten de juiste
effecten heeft. Pas als dat duidelijk is, kunnen we besluiten om zo’n maatregel al dan niet in te
voeren.
Stelling 17: De gemeente Sint-Michielsgestel moet een experiment met het basisinkomen
uitvoeren (CDA zegt: niet mee eens).
Bij een basisinkomen krijgen mensen geld van de overheid zonder dat daar een tegenprestatie
tegenover staat. Er zijn elders in het land experimenten in voorbereiding die betrekking hebben op
mensen in de bijstand. Daar hebben wij moeite mee. Het is prima om te bekijken hoe we precies met
(eisen aan) tegenprestaties omgaan, maar het schrappen daarvan vinden wij echt te ver gaan en
staat haaks op ons principe dat er van iedereen een bijdrage aan de samenleving mag worden
verwacht. Zéker als je een vergoeding van de overheid ontvangt.
Stelling 18: Starters moeten voorrang krijgen op particuliere beleggers bij het kopen van een huis
(CDA zegt: niet mee eens)
Er moeten meer starterswoningen komen; daarnaast moet de starterslening weer worden ingevoerd,
zodat het voor starters makkelijker wordt een huis te kopen.
Voorrang krijgen op particuliere beleggers bij het kopen van een huis vinden we niet aan de orde.
Stelling 20: Er moeten strengere regels komen voor geluidsoverlast van evenementen (CDA zegt:
neutraal).
De geluidsoverlast is op dit moment geen groot probleem in onze gemeente. Bovendien vinden we
het belangrijk dat inwoners de ruimte krijgen om evenementen te organiseren, want we moeten wel
een levendige gemeente blijven. Als de geluidsoverlast echt een probleem wordt, moeten we
beoordelen of strengere regels nodig zijn.
Stelling 24: De gemeente moet meer geld uittrekken voor arme gezinnen, ook al moeten de lokale
lasten hiervoor omhoog (CDA zegt: neutraal)
Als CDA hebben wij de diepgewortelde overtuiging dat we mensen die het moeilijk hebben moeten
helpen. Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Het CDA vindt
dat die mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen. Niet per definitie
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door geld te geven, want vaak zijn er (ook) andere acties nodig. CDA is bereid om daar geld voor uit
te trekken, maar dat gebeurt nu ook al. Dat dit budget zonder meer omhoog moet, is voor ons nog
een stap te ver. Het gaat uiteindelijk om de effectiviteit van de maatregelen.
Stelling 25: Burgers moeten verplicht het hemelwater loskoppelen van het riool zodat het riool
ontlast wordt (CDA zegt: niet mee eens).
Met het loskoppelen van hemelwater is natuurlijk niets mis, maar we hebben er wel moeite mee als
dat zonder meer aan iedereen wordt verplicht. Het gaat om een investering van vaak duizenden
euro’s!
Stelling 26: In elk nieuwbouwproject moet minimaal de helft sociale huurwoning zijn (CDA zegt:
niet mee eens).
Natuurlijk is het belangrijk dat er in de gemeente voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn.
Maar dat geldt ook voor andere type woningen. Waar het om gaat is dat er woningen zijn voor ieders
behoefte. Dat vraagt gedegen kennis van de werkelijke vraag. Bij voorbaat daarvoor percentages
vastleggen vinden wij niet verstandig.
Stelling 28: De gemeente moet geld investeren om de bedrijventerreinen van Sint-Michielsgestel
op te knappen (CDA zegt: mee eens).
In ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor een veel actiever economisch beleid van de gemeente.
Er worden kansen gemist omdat het gemeentebestuur zich te passief opstelt. Hoogwaardige
bedrijventerreinen zijn daarvoor belangrijk en ook de gemeente heeft daarin een rol. Bijvoorbeeld
door te zorgen voor de juiste voorzieningen en een goed aangelegde en onderhouden buitenruimte.
Maar uiteraard is het wel een gedeelde verantwoordelijkheid, van overheid én
ondernemers(verenigingen).
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