Rol van de gemeente
Het CDA acht het van belang dat de gemeentelijke visie over wonen, werken, ondernemen en
recreëren door haar inwoners breed wordt gedragen. Deze visie moet bekend zijn bij iedere
ambtenaar, die daar dan ook naar handelt. Een breed gedragen visie en een hierop aangepaste
houding en gedrag zullen leiden tot een moderne, klantgerichte organisatie. Voorgeschreven
termijnen bij het communiceren met de burgers moeten worden gerespecteerd. Overschrijding
hiervan moet tot het uiterste worden beperkt.
Regelgeving moet eenduidig en voor iedereen begrijpelijk zijn. Regelmatig toetsen of verordeningen
nog functioneel en actueel zijn is belangrijk. Verder moet, zoals reeds eerder vermeld,
overregulering worden voorkomen. Gemeentelijke regelgeving die haar nut heeft verloren, moet
worden ingetrokken.
Volgens het CDA moet de gemeente werken op basis van vier uitgangspunten:


Rechtvaardigheid: Gestelde regels worden, zonder onderscheid des persoons, voor
iedereen op dezelfde wijze toegepast.



Solidariteit: Het gemeentelijk beleid moet erop zijn gericht dat zoveel mogelijk inwoners en
zeker de jeugd toegang hebben tot gemeentelijke voorzieningen voor sport, kunst en cultuur.



Gespreide verantwoordelijkheid: Een overheid alleen kan niet voor alles zorgen. Hiervoor is
medewerking en verantwoordelijkheid van vele geledingen in de maatschappij vereist. Denk
aan scholen, sportverenigingen, maatschappelijke of sociale instellingen, maar ook aan
ondernemers en uiteraard de ‘gewone’ burgers. Als iedereen haar of zijn steentje bijdraagt
en de gemeente op haar beurt, waar nodig en mogelijk, faciliteert, kunnen we samen een
eind komen.



Rentmeesterschap: Als een goed rentmeester vindt het CDA, dat een goed bestuur niet
alleen zorgt voor de huidige burgers. Bij alle beslissingen dient te worden nagegaan of en in
welke mate de volgende generaties zullen worden belast met de gevolgen van nu genomen
besluiten. Uitgangspunt van het Christendemocratisch handelen is, dat de wereld in goede
staat aan onze kinderen en kleinkinderen wordt overgedragen. Met name moet dus ook een
(gemeente)bestuur alert zijn, waar het gaat om zaken die het milieu belasten of uitputten.

