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Inleiding
Bloemendaal en Bennebroek fuseren per 1 januari 2009. Daarom worden er
op 19 november a.s. vervroegd Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er
moet een nieuwe Gemeenteraad worden gekozen en vervolgens een nieuw
College van Burgemeester & Wethouders worden geformeerd. Tezamen
moeten de nieuwe Gemeenteraad en het nieuwe College tot de normale
periodieke gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (!) het gemeentelijk beleid
van de nieuwe gemeente Bloemendaal gaan bepalen en vormgeven.
Voor Bennebroek – en in het bijzonder voor het CDA in Bennebroek – was
het dorpskernenbeleid, zoals dat is en wordt gevoerd in Bloemendaal, een
belangrijke reden om aansluiting te zoeken bij de laatstgenoemde gemeente.
Bloemendaal is een gemeente die in woord en daad de eigenheid en
voorzieningen van de verschillende dorpskernen – Aerdenhout, Bloemendaal
(dorp), Overveen, Vogelenzang en straks na de fusie ook Bennebroek - in
ere houdt.
Het CDA ondersteunt dit beleid van harte en maakt zich sterk voor
voortzetting, verdere ontwikkeling en versterking van het dorpskernenbeleid
in de nieuwe gemeente Bloemendaal. Versterking van het dorpskernenbeleid
neemt dan ook een prominente plaats in in ons verkiezingsprogram.
Politiek is steeds weer keuzes maken. Daarom worden in
verkiezingsprogramma’s concrete zaken genoemd waarvoor een partij zich
sterk wil maken. Ook wij van het CDA doen dat voor de komende periode. Zo
weet u waarvoor u kiest. Maar lang niet altijd kan een program onverkort
worden uitgevoerd. Na de verkiezingen moeten er coalities gevormd worden.
En dan is het een kwestie van geven en nemen. Dan moet er afgewogen
worden wat beter is: deelnemen aan een mogelijke coalitie of in de oppositie
gaan. Dat levert tal van onzekerheden op. Ook daarna, want gedurende een
nieuwe raadsperiode duiken er uitvoeringsproblemen op en nieuwe kwesties
die om een standpunt vragen. Kiezen is dan niet altijd gemakkelijk. Vaak is
het schipperen tussen wat je wil, wat anderen willen en wat wel en niet
betaalbaar en/of haalbaar is.
Op die situatie na de verkiezingen kunt u meestal geen directe invloed
uitoefenen; de verkiezingen zijn voorbij. Het CDA wil dat – zoals u in dit
programma kunt zien – compenseren door de informatievoorziening naar de
burgers toe te verbeteren en ook door de mogelijkheden van meedenken in
de beleidsontwikkeling te vergroten. Maar in alle gevallen komt het aan op de
mensen die u hebt gekozen.
Als u de personen op de kandidatenlijst persoonlijk kent, dan weet u in het
algemeen wel wat u van hen kan verwachten. U vertrouwt erop dat ze in uw
geest zullen handelen. Maar anders ligt het als u ze niet persoonlijk kent.
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Dan moet u maar hopen dat het goed komt. Gelukkig kunt u dan terugvallen
op de partij van uw keuze.
Elke partij heeft ideeën over wat de overheid wel of juist niet moet doen.
In dit program wordt duidelijk waarvoor het CDA staat en kiest.
Dit program bouwt voort op de vorige verkiezingsprogramma’s van CDA
Bloemendaal en CDA Bennebroek. Beide programma’s stemden in hoge
mate overeen. Daarin stonden behoud en versterking van de (dorps)eigen
karakters van de verschillende woon- en leefgebieden van de inwoners van
beide gemeenten ook al centraal. Dit, vanuit de gedachte dat het karakter
van een omgeving voor een belangrijk deel de leefbaarheid van die
omgeving bepaalt, of met andere woorden of mensen zich in die omgeving
thuis voelen of niet.
Versterking dorpskernenbeleid
Het CDA wil, zoals gezegd, het dorpskernenbeleid voortzetten, verder
ontwikkelen en versterken, in alle vijf dorpskernen. Wij vinden het belangrijk
dat de inwoners van een dorpskern trots kunnen zijn op de omgeving waarin
ze wonen en leven, en op de specifieke (historische) verworvenheden in hun
dorpskern. Dit kan een monument zijn, een speeltuin, een uitspanning et
cetera. Deze verworvenheden moeten bewaard en gekoesterd worden. Dat
geldt ook voor de bestaande tradities rondom bijvoorbeeld Koninginnedag,
en 4 en 5 mei, en de jaarmarkten en feestweken enzovoort. Ook deze
moeten voortgezet kunnen worden, om het gemeenschapsgevoel te
behouden en te versterken.
Het CDA vindt verder dat na de fusie, in de nieuwe gemeente Bloemendaal,
de politiek samen met betrokken burgers en belanghebbende organisaties en
verenigingen een beleidsvisie moet ontwikkelen en deze in een visienota
voor het gemeentelijke dorpskernenbeleid moet vastleggen. Daarbij kan op
de huidige nota dorpskernenbeleid en de toekomstvisie worden
voortgebouwd.
Vanzelfsprekend dient deze visie, alvorens te worden vastgesteld, met de
inwoners van de verschillende dorpskernen te worden besproken.
Versterking van het dorpskernenbeleid moet voor nu, de nabije en de verre
toekomst de kern van het gemeentelijk beleid blijven. Het CDA zal zich
daarvoor hard maken en blijven inzetten, en daar actief uitvoering aan geven,
voor zover zij daarvoor verantwoordelijkheid draagt.
Natuur & Milieu
Het CDA wil de eigenheid van de dorpskernen behouden. Dat betekent ook
dat de kernen herkenbaar en groen dienen te blijven. De flora (en ook fauna)
is beeldbepalend in onze gemeente. Voor alle kernen moet voor het
beheer/onderhoud daarvan voldoende geld beschikbaar worden gesteld.
Het CDA hecht vanuit het uitgangspunt “rentmeesterschap” – een van de vier
grondbeginselen van onze partij – zeer veel waarde aan een zorgvuldige
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omgang met de natuur en het milieu. Vanuit de gedachte dat ook volgende
generaties moeten kunnen genieten van de flora en fauna die onze
gemeente rijk is en kenmerken, en dat een gevarieerd aanbod aan flora en
fauna, en schone lucht en schoon water belangrijk zijn voor het behoud van
een leefbare omgeving, blijft het CDA zich hard maken en inzetten voor het
realiseren van zoveel mogelijk duurzaamheid, ten gunste van mens en dier,
en natuur en milieu.
Mede daarom is het CDA ook een groot voorstander van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Bij maatschappelijk verantwoord
ondernemen hebben organisaties niet enkel oog voor (financiële) winst, maar
ook oog voor de randvoorwaarden en de gevolgen van hun handelen, voor
met name mens en milieu. Het CDA zal maatschappelijk verantwoord
ondernemen binnen deze gemeente actief (blijven) ondersteunen.
Woningbouw
Het CDA hecht, zoals gezegd, veel waarde aan het groene karakter van alle
dorpskernen en wil dit graag vasthouden en bewaren. Het CDA weet zich
hierin gesteund door een ruime meerderheid van de inwoners van
Bloemendaal en Bennebroek. Behoud van het groene karakter van de
directe leefomgeving komt tegemoet aan de wens van heel veel inwoners
van beide gemeenten. Toch wil, kan en zal het CDA zijn ogen niet sluiten
voor andersoortige behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw.
Het CDA is niet tegen woningbouw, maar verbindt er wel voorwaarden aan.
Zo zal het CDA zal zich bij de ontwikkeling en uitvoering van eventuele
toekomstige nieuwbouwplannen/-projecten sterk maken voor in de omgeving
passende woningbouw. Dat wil zeggen, woningbouw die niet alleen goed
aansluit op de wensen van belanghebbenden en/of doelgroepen, maar ook
goed past in de (natuurlijke) omgeving. Er moet gelet worden op een goede
balans tussen 'rode baksteen' en 'groene natuur'.
Bij ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu
en volkshuisvesting – bijvoorbeeld bij plannen voor het Haringbuysterrein of
bebouwing van de locatie Vogelenzang-Noordoost – moet de Gemeente
voortaan vroegtijdig met alle belanghebbenden contact zoeken en hen – voor
zover mogelijk en door hen gewenst – bij de besluitvorming betrekken.
Uiteraard blijft de definitieve besluitvorming te allen tijde de
verantwoordelijkheid van Gemeenteraad en/of College. Zij moet(en) na
eventuele consultatie van belanghebben en zorgvuldige afweging van alle
belangen zelfstandig een besluit (kunnen) nemen.
Het CDA in Bloemendaal ijvert al vele jaren voor een aanzienlijk deel sociale
woningbouw in onze welvarende gemeente, en zal dat blijven doen. Mede
daarom houdt het CDA ook voor de komende periode vast aan zijn
uitgangspunt (bij nieuwbouwprojecten): 1/3 sociale woningbouw, 1/3
middeldure vrije sector-koopwoningen, 1/3 dure vrije sector-koopwoningen.
Daarnaast moet, wat het CDA betreft, ook eens onderzocht worden aan
welke soort(en) woningbouw in onze gemeente nog behoefte is. Op basis
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van de uitkomsten van dat onderzoek kan dan worden bekeken of en hoe
deze woningbouw binnen de gemeentegrenzen gerealiseerd kan worden.
Het CDA is van mening dat ook voor minder kapitaalkrachtigen,
starters en senioren/ouderen in onze nieuwe gemeente woonruimte moet
zijn. Dat geldt ook voor mensen met zogenoemde middeninkomens.
Verkoop van gemeentegrond dient te allen tijde verantwoord te geschieden.
Verkoop van gemeentegrond mag nimmer ten koste gaan van de
leefomgeving en het karakter van de gehele gemeente en de afzonderlijke
dorpskernen. Dit betekent, wat het CDA betreft, dat gemeentegrond niet altijd
en automatisch aan de meestbiedende projectontwikkelaar moet worden
verkocht.
Verder dient de Gemeente er zorg voor te (blijven) dragen dat de inwoners
van onze gemeente zo optimaal mogelijk geïnformeerd (blijven) worden over
aanvragen en (voorgenomen) afgiftes van vergunningen voor bijvoorbeeld
het kappen van bomen en/of het (ver)bouwen van woningen. Immers, het
kappen van bomen en/of het (ver)bouwen van woningen is niet alleen een
zaak van Gemeente en aanvrager(s). Het raakt ook de belangen van met
name omwonenden.
Voorzieningen
Idealiter dient elke dorpskern over eigen winkels, een “gemeentelijk loket”,
een postagentschap, een bankfiliaal of geldautomaat, en een bibliotheek te
kunnen beschikken.
In een “gemeentelijk loket” kunnen gemeentelijke informatie èn gemeentelijke
diensten, inclusief politiediensten, worden gebundeld.
De realiteit is dat niet iedere dorpskern in gelijke mate over de hierboven
genoemde voorzieningen beschikt. Dat hoeft ook niet per se. De kern
Aerdenhout heeft bijvoorbeeld nauwelijks tot geen eigen voorzieningen, maar
de inwoners van deze dorpskern maken onder meer gebruik van
dichtbijzijnde winkels in Heemstede.
Waar wel winkels, een postagentschap, een bankfiliaal of geldautomaat en/of
een bibliotheek zijn, dienen deze voorzieningen behouden te blijven. De
Gemeente dient zich hiervoor, voor zover zij daartoe (wettelijk) gemachtigd
is, in te spannen en waar mogelijk een regierol te vervullen.
De Gemeente dient verder voor een aantrekkelijk ondernemings- en
vestigingsklimaat in de verschillende dorpskernen te zorgen.
Waar mogelijk moet het aanbod aan winkels (in brede zin) zo ruim en divers
mogelijk zijn, maar het moet tevens passen bij het karakter van de
dorpskern(en).
In het ruimtelijk beleid van de Gemeente moet worden gestreefd naar
ondersteuning van de verschillende winkelcentra.
Alle inwoners van de nieuwe gemeente moeten in ieder geval goede
gezondheidszorg in de buurt hebben. Dat betekent - ten minste - dat in of
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nabij elke kern voldoende huisartsen moeten zijn. Daarnaast moeten de
bewoners verzekerd zijn van adequate dienstverlening door brandweer en
politie, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) en afvalinzamelaars. De
Gemeente dient hieraan, voor zover mogelijk, bij te dragen.
Verkeer en vervoer
De inwoners van Bloemendaal moeten zich ook makkelijk, snel en veilig
kunnen verplaatsen op de wijze waarop zij dat wensen: lopend, fietsend, per
auto, bus, taxi en/of trein. Voor zover dit een verantwoordelijkheid van de
Gemeente is, dient de gemeente hiervoor zorg te dragen.
Het CDA is daarom ook blij met de aanschaf van de zogenoemde buurtbus,
die ervoor moet zorgen dat mensen die in een sociaal isolement dreigen te
geraken of al verkeren in staat zijn of in ieder geval worden gesteld om van
belangrijke voorzieningen gebruik te (blijven) maken, aan sociale activiteiten
deel te (blijven) nemen en andere mensen te ontmoeten.
De komende jaren wordt in de diverse dorpskernen het zogenoemde
verkeerscirculatieplan (VCP) geëvalueerd. Op grond van het VCP zijn door
de hele gemeente in alle dorpskernen op vele plaatsen drempels en
in/uitritconstructies aangelegd, maar lang niet altijd tot ieders tevredenheid,
zo is onder meer tijdens diverse wijkschouwen en politieke cafés gebleken.
Het CDA hecht veel waarde aan verkeersveiligheid, maar is van mening dat
er de afgelopen jaren teveel drempels en in/uitritconstructies zijn aangelegd,
en dat niet alle drempels en in/uitritconstructies even zinvol zijn (gebleken).
Het CDA stelt zich op het standpunt dat de Gemeente het vergroten van de
verkeersveiligheid weliswaar moet (blijven) bevorderen, maar anders dan de
afgelopen jaren dient dit niet langer te gebeuren door het (laten) aanleggen
van drempels en in/uitritconstructies, maar bijvoorbeeld door
verkeersovertreders – met name rondom scholen - aan te spreken op hun
gedrag en hen te beboeten, bijvoorbeeld door het opleggen van een
bestuurlijke boete. Hiervoor kunnen de BOA's worden ingezet.
Verder verdient de aanpak van de verkeersproblemen in Bennebroek en
Vogelenzang prioriteit te krijgen. Het CDA wil dat met spoed de oost-westverbinding tussen de Haarlemmermeer en de N206 gerealiseerd wordt, om
zo Bennebroek en Vogelenzang te ontlasten van toenemende
verkeersstromen vanuit de vele nieuwbouwwijken van Hoofddorp
(Haarlemmermeer).
Sociale cohesie
Het CDA wil in het kader van het dorpskernenbeleid (ook) extra aandacht
voor het mogelijk maken en onderhouden van contacten en informatieuitwisseling tussen bestuur en burgers, en burgers onderling. Daartoe dient
naar onze mening – indien dit wordt gewenst - in elke dorpskern een
ontmoetingsplek- of -ruimte te zijn. In sommige dorpskernen bestaat al zo’n
ruimte in de vorm van een dorpshuis, in andere dorpskernen kan wellicht
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worden aangesloten bij bestaande voorzieningen. Het is goed en belangrijk
dat dorpskernbewoners uitgenodigd worden mee te denken en te praten over
de wenselijkheid, en de plek en inrichting van zo’n ontmoetingsplaats in hun
dorpskern. Zo wordt maatschappelijk draagvlak gecreëerd en is de kans
groter dat van zo’n ontmoetingsplaats ook daadwerkelijk gebruik zal worden
gemaakt, omdat het een aanwinst betekent voor de lokale gemeenschap.
Mocht er onder de bewoners van een dorpskern geen behoefte aan zo’n
ontmoetingsplaats bestaan, dan moet de politiek dit niet willen opdringen. In
het dorpskernenbeleid dient respect voor de eigenheid van de dorpskernen
en hun bewoners voorop te staan.
Wel is het CDA ervan overtuigd dat mensen pas in relatie tot andere mensen
volledig tot hun recht komen. Een mens komt niet ter wereld om volledig
zelfstandig en geïsoleerd te leven. Hij/zij dient relaties met andere mensen
aan te gaan en deze te onderhouden. Mensen die dat niet zelfstandig
kunnen en/of willen, moeten hiertoe gestimuleerd worden en indien nodig
ook geholpen worden.
Mede daarom is ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
bedacht en inmiddels daadwerkelijk in werking getreden en zal er de
komende jaren door de Gemeente actief meegewerkt worden aan de
uitvoering van het vastgestelde gemeentelijke WMO-beleid.
Mensen zijn er voor elkaar en dienen voor elkaar te zorgen. De zorg voor de
naaste, de medemens – met name hij/zij die het moeilijk heeft in de
maatschappij, staat centraal in het christelijke gedachtegoed en de
christelijke cultuur, die voortkomen uit het Evangelie, dat een leidraad vormt
voor het politiek handelen van CDA'ers. Daar staat de C van CDA ook voor.
De C van het CDA verwijst naar de wortels van de christelijke cultuur in onze
samenleving, en naar specifieke waarden en normen, waaronder
mededogen en zorg dragen voor anderen, opkomen voor en solidair zijn – in
woorden en daden - met mensen, die om welke reden dan ook minder
mondig en daadkrachtig zijn.
Welzijn en zorg (WMO)
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in
werking getreden. Deze vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) (huishoudelijke hulp). Aan gemeenten is opgedragen
een regierol te vervullen wat betreft ontwikkeling en uitvoering van beleid op
het gebied van welzijn en zorg.
De WMO stelt Gemeenten in staat om op deze terreinen (welzijn en zorg)
een samenhangend beleid te voeren, met als doel mensen zo lang mogelijk
zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de samenleving, door hen
indien nodig gebruik te laten maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp,
speciale vervoersvoorzieningen en/of andere, individuele voorzieningen, en
door vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. De Gemeente moet
bepalen wie voor ondersteuning in aanmerking komt/komen.
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De WMO is er in principe voor iedereen. Voor gezonde mensen (al dan niet
met een uitkering), maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom
of handicap, een chronisch psychisch probleem, of een psycho-sociaal
probleem, en voor (ouders van) kinderen met problemen. Verder vallen ook
de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van
huiselijk geweld onder de WMO.
Het CDA hecht veel waarde aan de WMO en zal mede daarom scherp op de
kwaliteit van het lokale WMO-beleid en de uitvoering daarvan (blijven) letten.
Het CDA wil het WMO-beleid en de uitvoering daarvan binden aan de
volgende criteria:
- het bepalen van gemeentelijk beleid moet steeds vooraf goed worden
afgestemd en gecommuniceerd met maatschappelijke organisaties en
belanghebbende burgers in de verschillende dorpskernen;
- het beleid zal standaard in een regelmatige evaluatie en in een
beroepsprocedure moeten voorzien;
- aanvraagprocedures moeten transparant zijn, beperkt worden in de tijd en
goed worden gecommuniceerd met de aanvrager(s);
- het beleid moet voorzien in advies aan en ondersteuning van de aanvrager;
- het inkoopbeleid moet kwaliteit van zorg en middelen voorop stellen
- afwijzingen moeten met redenen omkleed en naar behoren
gecommuniceerd worden met de aanvrager(s), waarbij gewezen dient te
worden op de mogelijkheid van beroep;
- het beleid moet voorzien in een klachtenloket en een klachtenregeling
Sinds maart 2005 beschikt Bloemendaal over een zogenoemd “loket” als
toegangspoort tot de WMO. Dit loket is in de huidige gemeente Bloemendaal
ondergebracht bij stichting Welzijn Bloemendaal. Deze stichting doet net als
Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB), belangrijk werk op het
gebied van welzijn en zorg voor ouderen. Door fusie van beide stichtingen
ontstaat een nieuwe welzijnsorganisatie, die zich, wat het CDA betreft, niet
langer dient te beperken tot dienstverlening aan de 'traditionele' doelgroep:
de ouderen. De nieuwe welzijnsorganisatie moet zich in de nieuwe gemeente
ook op andere groepen Bloemendalers richten, waaronder jongeren.
Het CDA wil eigenlijk dat in elke dorpskern van de nieuwe gemeente een
WMO-loket of -steunpunt wordt gevestigd, waar iedere Bloemendaler, min of
meer in zijn directe omgeving, terecht kan voor informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën.
Dit onder andere om de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen verder
te vergroten.
In, of beter gezegd via het “loket” werken vertegenwoordigers van
verschillende lokale en regionale instanties op het gebied van sociale zaken,
welzijn en zorg met elkaar samen, om informatie, advies en ondersteuning
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aan burgers in één procedure te kunnen afwikkelen. Het CDA ondersteunt
deze werkwijze en zal dit blijven doen.
Het CDA Bloemendaal is tegen een totale intergemeentelijke harmonisering
van de uitvoering van de WMO. Dan zou de uitvoering net zo goed bij het
Rijk kunnen worden ondergebracht. Het CDA wil wel leren van wat elders in
de regio Zuid-Kennemerland, maar ook daarbuiten, wordt ervaren; zowel van
problemen, als van successen. Echter, het beleid dient uiteindelijk wel op de
Bloemendaalse burgers en omstandigheden te worden afgestemd. De
inwoners van Bloemendaal hebben recht op maatwerk. Dat doet ook recht
aan het karakter van de gemeente en de afzonderlijke dorpskernen.
In Bennebroek is inmiddels een WMO-raad opgericht, waarin verschillende
doelgroepen vertegenwoordigd zijn, waaronder ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken, jongeren, mantelzorgers en mensen die gebruik maken
van de geestelijke gezondheidszorg. De huidige gemeente Bloemendaal
heeft nog niet zo’n WMO-raad. De nieuwe gemeente Bloemendaal zal daarin
moeten voorzien.
Uit de samenstelling van de WMO-raad in Bennebroek kan worden afgeleid
dat de WMO zich niet beperkt tot beleid gericht op ouderen, gehandicapten
en chronisch zieken. Ook jongeren, mantelzorgers en vrijwilligers, en
mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg vormen
doelgroepen van de WMO.
Hoewel er in Bloemendaal en ook Bennebroek veel ouderen wonen en deze
doelgroep met het oog op de voortgaande vergrijzing veel aandacht vraagt
en verdient, heeft en houdt het CDA ook oog voor de jongeren. Een even
belangrijke groep. Immers, hoe luidt het gezegde: de jeugd heeft de
toekomst. En het CDA is een partij die nadrukkelijk oog heeft voor “de
toekomst”.
Jeugd- en jongerenbeleid
Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland en ook in onze gemeente
gaat het gelukkig goed. Zij groeien op in een veilige en liefdevolle omgeving,
bij ouders die heel goed weten hoe ze hun kinderen kunnen, willen en
moeten opvoeden. Maar helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Deze
kinderen en hun ouders verdienen ondersteuning van professionele
hulpverleners. Zij hebben soms al baat bij 'gewoon' een goed gesprek met
een deskundige of een vertrouwenspersoon, of aan goede informatie en
adviezen bij het aanpakken van problemen thuis en/of op school. Door
(vroeg)tijdig problemen te benoemen en hulp of steun te zoeken, kan soms
veel schade en leed voorkomen worden. Daarom is het CDA ook blij met de
komst van een Centrum voor Jeugd en Gezin in onze gemeente.
In dit centrum voor Jeugd en Gezin kunnen de krachten op het gebied van
opvoedingsondersteuning en hulpverlening aan kinderen en jongeren
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zodanig gebundeld worden, dat problemen bij kinderen en jongeren en in
gezinnen straks hopelijk efficiënter en effectiever aangepakt en opgelost
kunnen worden. Het CDA vindt dat een zorgzame Gemeente voor haar
(jonge) burgers ook de samenhang en coördinatie tussen de verschillende
zorgverleners op gemeentelijk en provinciaal niveau (denk aan de Bureau
Jeugdzorg) actief moet bevorderen.
Behalve voor de medewerkers verbonden aan het nieuwe Centrum voor
Jeugd en Gezin, is er ook voor het personeel op de Bloemendaalse scholen
een belangrijke taak weggelegd bij het voorkomen en signaleren, en waar
mogelijk en nodig ook aanpakken van problemen bij en rondom kinderen en
jongeren.
Daarnaast hebben 'scholen' ook een taak bij het voorzien in voor- en
naschoolse opvang voor kinderen, waarvan beide ouders werken. 'Klassieke'
scholen worden zo 'brede' scholen, waarin onderwijs, (kinder)opvang, en
verenigingen op het gebied van sport en cultuur (in brede zin) et cetera
samenvloeien en samenwerken.
Het CDA vindt dat kunst- en cultuurinstellingen, sportverenigingen en
welzijnsorganisaties mee moeten (kunnen) werken aan een zinvolle en
actieve invulling van de buitenschoolse opvang.
Het CDA wil de mogelijkheden tot meer samenhang, samenwerking en
coördinatie (laten) verkennen.
Wellicht kan op deze manier ook de overlast door hangjongeren op sommige
plekken in onze gemeente worden beperkt en/of voorkomen. Niet door ze
daar alleen maar weg te jagen, maar door hen alternatieven te bieden. Het
CDA ondersteunt daarom op dit punt ook de initiatieven en experimenten van
het huidige college.
Het verdient aanbeveling dat bij en voor de bestrijding van overlast door
(hang)jongeren professionele jeugd- en jongerenwerkers worden aangesteld,
die weten hoe ze met hangjongeren moeten omgaan.
Een apart punt in het jongerenbeleid zal naar het oordeel van het CDA
moeten zijn: de beschikbaarheid van voldoende onderwijsplaatsen – voor
onze jonge inwoners - in vooral het voortgezet onderwijs. Nu steeds meer
scholen in de regio overgaan tot vormen van loting bij het toelatingsbeleid zal
de nieuwe Gemeente Bloemendaal, wat het CDA betreft, alles uit de kast
moeten halen om te waarborgen dat er voor de inwoners van Bloemendaal
voldoende onderwijsplaatsen beschikbaar zijn. Samen met de omliggende
gemeenten en met de betrokken scholen zal de omvang van het probleem
voor de komende jaren in kaart moeten worden gebracht, waarna naar
oplossingen gezocht moet worden voor de te verwachten knelpunten.
Het CDA vindt dat de Gemeente op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg,
kunst & cultuur, sport, en kinderopvang (in brede zin), niet alleen een
faciliterende rol heeft, maar ook een regiefunctie.
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Vrijwilligerswerk
Het CDA hecht veel waarde aan vrijwilligerswerk, waaronder in het bijzonder
mantelzorg, en vindt dat hiervoor blijvend meer aandacht moet zijn, ook na
het instellen van de lokale vrijwilligersvacaturebank. Met het oog op enerzijds
de voortschrijdende vergrijzing van onze samenleving en anderzijds het feit
dat in veel gezinnen zowel de man, als de vrouw werkt, al dan niet full time,
is (extra) aandacht voor (het belang van) vrijwilligerswerk in de samenleving
heel belangrijk. Zonder voldoende actieve vrijwilligers kan de samenleving
niet voortbestaan. Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en
hun bijdrage aan de samenleving moet dan ook blijvend worden
gewaardeerd. Ontplooide en nieuwe initiatieven op dit terrein zullen in
beginsel op ondersteuning van het CDA kunnen rekenen.
Het CDA hecht van oudsher zeer aan een rijk verenigingsleven. Gelet daarop
zal het CDA gewaardeerde activiteiten en nieuwe initiatieven van bestaande
organisaties en verenigingen, in beginsel positief (blijven) benaderen. Dit
geldt ook voor zogenoemde burgerinitiatieven, initiatieven van groepen
inwoners, die soms wel, maar soms ook geen officiële/formele vereniging
vormen.
Sociale Zaken
Een gemeente heeft ook taken op het gebied van werk en bijstand. Op 1
november 2004 is de Algemene Bijstandswet vervangen door de Wet Werk
en Bijstand (WWB). Artikel 11 lid 1 van de WWB, waarvan de uitvoering een
verantwoordelijkheid van de Gemeente is, bepaalt: Iedere in Nederland
woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden
verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de
noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van
overheidswege, in de vorm van een uitkering, indien iemand echt niet meer
kan werken, dus arbeidsongeschikt is geworden, dan wel in de vorm van
ondersteuning bij (het streven naar) (re)integratie op de arbeidsmarkt.
Gemeenten moeten – samen met de instanties die daarvoor zijn toegerust –
een beleid voeren dat uitmondt in passend werk en/of passende bijstand
voor in beginsel iedere Nederlander in de leeftijdscategorie 18-65 jaar. Het
CDA ondersteunt dit beleid van harte en zal dit blijven doen.
Het CDA vindt verder dat de Gemeente gebruik moet blijven maken van
personeel en diensten van de sociale werkvoorziening Paswerk. Het CDA
hecht er veel waarde aan dat mensen die door (persoonlijke)
omstandigheden niet of nauwelijks op een relatief makkelijke en gewone
manier aan werk (kunnen) komen, toch zoveel mogelijk, op een zo normaal
mogelijk manier deelnemen aan de samenleving.
Financiën en belastingen
Financiën en belastingen zijn altijd heikele punten. Niemand betaalt graag
belasting. Maar voor het uitvoeren van beleid is wel altijd geld nodig. Een
Gemeente krijgt weliswaar van het Rijk geld uit het Gemeentefonds om een
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aantal taken te verrichten. Echter, het Rijk houdt daarbij altijd rekening met
de mogelijkheden die een Gemeente zelf heeft om in eigen middelen te
voorzien. Bovendien gaat het Rijk bij het afstoten van taken naar de
Gemeente er doorgaans (vaak ten onrechte) vanuit, dat de gemeente die
taken wel goedkoper zal kunnen verrichten. Op voorhand wordt het
oorspronkelijke Rijksbudget bij overdracht van taken aan de Gemeente dan
met vele procenten gekort. Dat betekent dat een Gemeente op een
creatieve, maar tegelijkertijd verantwoorde manier met het beschikbare geld
moet omgaan, om maatschappelijke behoeften en wensen te (kunnen)
realiseren. Het CDA is zich van die van die verantwoordelijkheid bewust.
Het CDA vindt sluitende begrotingen een voorwaarde voor (financieel)
gezond gemeentelijk beleid. Overschrijding van budgetten is voor het CDA in
principe uit den boze. Mochten overschrijdingen desondanks – onverhoopt nodig zijn, dan dienen deze, wat het CDA betreft, elders in de begroting te
worden gecompenseerd.
Hetzelfde geldt in principe ook voor onverwachte spoedeisende zaken,
waarmee bij het opstellen van een begroting geen rekening kon worden en is
gehouden.
Meer in het algemeen vindt het CDA dat er voor nieuw beleid niet steeds
weer nieuw geld op de plank moet komen. De bomen, en zeker de
geldbomen, groeien niet tot in de hemel. Voor de burgers niet en ook voor de
Gemeente niet. Alleen wanneer het onvermijdelijk is en het welzijn van de
burgers geweld zou worden aangedaan, is het CDA bereid mee te gaan met
het verhogen van de belastingen waarover de Gemeente zeggenschap heeft.
Het CDA staat te allen tijde voor een zorgvuldige omgang met belastinggeld.
Dit is immers geld van de burgers.
Verbetering communicatie
Politiek is (ook) communiceren, Daarom stelt het CDA niet alleen versterking
en ontplooiing van het dorpskernenbeleid centraal, maar ook verdere
verbetering van de communicatie tussen bestuur en burger.
De afgelopen jaren is op allerlei manieren geprobeerd om de burgers meer
bij de besluitvorming over ‘hot issues’ in Bennebroek en Bloemendaal te
betrekken. Met wisselend succes. Soms waren de verwachtingen van
burgers, maar ook die van politici, ‘gewoonweg’ te hoog. Op andere
momenten voldeed de manier waarop burgers met politici meedachten en
meepraatten grotendeels of zelfs geheel aan de verwachtingen.
Het is goed dat de politiek, dat wil zeggen de leden van de Gemeenteraad en
het College van Burgemeesters & Wethouders, ook tussen verkiezingen in
naar de burgers wil blijven luisteren en hen bij de politieke besluitvorming
probeert te betrekken. De politiek moet dat blijven doen en het CDA zal dit
van harte en actief blijven ondersteunen.
Als CDA hechten we grote waarde aan de meningen van burgers en
maatschappelijke organisaties, ook als ze nadrukkelijk verschillen van onze
opvattingen en inzichten. Daarom zullen we ook naar alle argumenten
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(blijven) luisteren, ook naar die van 'minderheden'. Dat doet ook recht aan de
letters D – afkorting van “democratisch” - en A – afkorting van “appèl” - in
onze naam.
Het CDA doet sinds jaar en dag een appèl op alle burgers in de samenleving
om mee te denken en mee te praten over de inrichting van onze
samenleving, niet alleen landelijk, maar vooral ook lokaal. Mede daarom zijn
we ook een groot voorstander van onder meer de wijkcontactavonden, de
wijkschouwen en de “politieke cafés”, zoals die in alle dorpskernen
voorkomen. Burgers kunnen dan – tussen verkiezingen in - blijven
meedenken en -praten over politieke vraagstukken. Ze kunnen dan
inspreken en invloed blijven uitoefenen op degenen die ze gekozen hebben.
Hun invloed beperkt zich dan niet tot – normaliter - een keer in de vier jaar de
gang naar stembus of -machine maken.
Vanwege de A van het CDA zal het CDA ook burgerinitiatieven, die de
leefbaarheid van de dorpskernen in Bloemendaal (kunnen) bevorderen,
ondersteunen en tot wasdom laten komen.
We zijn geen voorstander van een overheid die alles zelf regelt. We zijn ook
geen voorstander van een overheid die zoveel mogelijk aan de werking van
de vrije markt wil overlaten. We willen een overheid die maatschappelijke
energie losmaakt. Het CDA zal zich daar blijvend voor inzetten.
Het CDA wil bijdragen aan een overheid en politiek die meedenkt met de
burgers, die meewerkt aan de oplossing van problemen van burgers in de
samenleving en die openstaat voor initiatieven van inwoners van onze
prachtige nieuwe gemeente.
Het CDA staat positief tegenover intergemeentelijke samenwerking op
velerlei gebied, bijvoorbeeld belastingen en sociale zaken. Het is goed en
belangrijk dat Bloemendaal waar mogelijk efficiënt en effectief blijft
samenwerken met andere Gemeenten, de Provincie en ander(soortige)
bestuursorganen om gezamenlijk zowel lokale, als
gemeentegrensoverstijgende vraagstukken op te lossen. Dit tot wederzijds
voordeel. Bloemendaal dient zich ervan bewust te zijn en blijven dat de
Gemeente zich niet kan en moet afkeren van andere bestuursorganen
binnen en buiten Zuid-Kennemerland. Bloemendaal maakt deel uit van een
dynamische regio en vaart daar wel bij. Om dit te behouden, doet de nieuwe
Gemeente er verstandig aan te participeren in tal van nuttige
samenwerkingsverbanden.
Na de fusie van Bennebroek en Bloemendaal ontstaat er een nieuwe
gemeente onder de naam Bloemendaal. Iedere dorpskern behoudt zijn eigen
naam, ook voor de post, maar alle dorpskernen behoren vanaf 1 januari 2009
tot de Gemeente Bloemendaal. Met de vijf kernen samen is de nieuwe
gemeente Bloemendaal groot genoeg om de bestuurskracht op te kunnen
brengen om alle taken waar een gemeente thans wettelijk voor staat, naar
behoren te kunnen uitvoeren. En groot genoeg om ook de dienstverlening
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naar de burger toe op een hoogstaand peil te brengen. Schaalvergroting
heeft dus grote voordelen. Vooral bestuurlijk gezien. Het CDA is dan ook
positief over de fusie.
Dit betekent overigens niet dat het CDA hoe dan ook achter bestuurlijke
schaalvergroting staat. Voor het CDA is schaalvergroting pas acceptabel als
daar een zichtbare meerwaarde voor het welbevinden van de burgers uit
voortvloeit. Zoals nu. Want schaalvergroting kent ook gevaren.
Schaalvergroting kan gepaard gaan met verlies van de menselijke maat. Het
kan de afstand tussen bestuur en burgers vergroten. Ons motto is daarom:
“blijf zo klein als mogelijk”, met als keerzijde: “wordt niet groter dan strikt
noodzakelijk”.
Het CDA geeft voor de nabije en verre toekomst alle voorrang aan de
verdere uitwerking van het dorpskernenbeleid. En aan de dienstverlening die
daarbij hoort. Vanzelfsprekend zullen er ook vele zaken zijn die voor alle
dorpskernen van belang zijn. Ook dat dorpskernoverschrijdende beleid moet
zodanig vorm krijgen dat voor alle dorpskernen de voordelen van de fusie
herkenbaar zijn. Pas daarna en indien daar belangrijke nieuwe redenen voor
zijn en de inwoners van de nieuwe gemeente dit ook daadwerkelijk zouden
willen, is voor het CDA een eventuele verdergaande fusie bespreekbaar.
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