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Het CDA van de gemeente Medemblik presenteert het verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018-2022. Het CDA in Medemblik heeft de afgelopen raadsperiode ingezet op
brede samenwerking en zal dat de komende jaren blijven doen. Het CDA is er voor u en
werkt in de lokale politiek namens u! Samenwerking op lokaal, maar ook op regionaal
niveau is essentieel. Een breed gedragen besluit is immers in de meeste gevallen een goed
besluit. Het CDA kiest voor de menselijke maat, zoekt altijd naar draagvlak en neemt haar
verantwoordelijkheid. Wij doen dat indachtig de uitgangspunten van het CDA:

Rentmeesterschap: Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA
zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd
van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we
verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren
en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn
creativiteit en innovatie met name op het gebied van duurzaamheid nodig.
Gespreide verantwoordelijkheid: 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.
De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed
in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen.
Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren.
Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.
Publieke gerechtigheid: Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde
voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven
mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen
en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet
rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk
zijn.
Solidariteit: Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven
niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid
zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs
en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA
vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

Ons verkiezingsprogramma kent een keur aan onderwerpen die zich niet gemakkelijk laten
vangen in overkoepelende thema’s. We hebben een aantal overkoepelende thema’s
benoemd die wij essentieel vinden en die tegelijkertijd de rode draad vormen in ons
programma.
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Samen leven en wonen in Medemblik
Het CDA vindt dat inwoners zelf bepalen hoe ze willen wonen, waar ze willen werken, in
welke auto ze willen rijden en hoe vaak ze op vakantie gaan. Ondernemers zijn belangrijk
voor Medemblik. Zij krijgen van het CDA, binnen de gestelde kaders, de ruimte die zij
nodig hebben. Het CDA wil innovatieve bedrijven, hardwerkende en creatieve
zelfstandigen mogelijkheden bieden en samen met die ondernemers aan de slag gaan om
zaken voor elkaar te krijgen.
Zorg voor elkaar
Elke inwoner heeft recht op een menswaardig bestaan: goede zorg, goed onderwijs en
gelijke kansen. Het CDA waardeert, faciliteert en stimuleert inwoners, ondernemers en
organisaties die maatschappelijk het verschil maken, groot en klein. Het CDA kiest voor de
toekomst, voor onze kinderen in een groene en waterrijke gemeente die financieel gezond
is.
Waarden en tradities
Sport en cultuur is belangrijk voor en binnen de samenleving. Het zorgt voor saamhorigheid
en brengt normen en waarden met zich mee. Tradities en vieringen houdt het CDA in ere.
Mobiliteit
Medemblik heeft 196 kilometer wegen in beheer. Daarnaast beheert het
Hoogheemraadschap een aantal wegen. Het beheer houden we op niveau. Met de aanleg
en realisatie van de N23 wordt de gemeente beter bereikbaar. We zetten niet alleen in op
gemotoriseerd verkeer, maar stimuleren daarnaast de fiets.
Economie en werk
Betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mogelijkheden tot
zelfontplooiing en sociale contacten. De arbeidsmarkt biedt echter niet voor iedereen
gelijke kansen. Het CDA ondersteunt initiatieven voor en van burgers die extra hulp nodig
hebben
Financiën
Medemblik is financieel kerngezond. Wij zien erop toe dat de gemeente een deugdelijk,
financieel beleid voert met een sluitende, meerjarige begroting.
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✓ Actieve samenwerking met inwoners aan leefbare, vitale kernen
✓ Goede, innovatieve initiatieven kunnen financieel gesteund kunnen worden met
subsidie
✓ Woningbouw in alle kernen met aandacht voor onder anders collectief particulier
opdrachtgeverschap, ‘tiny houses’ en duurzaam bouwen
✓ Nieuwbouwwijken met veel groen en liefst doorvaarbare waterpartijen
✓ Een beter zichtbare wijkagent
✓ Ruimte bieden aan ondernemers en daarmee indirect bijdragen aan de toename van
werkgelegenheid en stimuleren van economische groei
✓ Maatwerk bieden aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar bij het vinden van werk
✓ Stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen
✓ Snel internet in het buitengebied
✓ Onderhoud openbaar groen op goed niveau
✓ Dorpshuizen financieel ondersteunen
✓ Aanbod van zwembaden op peil houden
✓ Inwonerparticipatie voor de best passende zorg in hun omgeving
✓ Actief werken aan de toegankelijkheid van openbare ruimte, gebouwen
✓ Gelijke kansen voor iedereen
✓ Tegengaan laaggeletterdheid
✓ Duidelijke communicatie over gemeentelijke zorgondersteuning voor jongeren en
ouderen
✓ Actief ondersteunen van mantelzorgers
✓ Maatwerk voor pleegouders en actief inzetten op werven, behouden en steunen van
pleegouders

5

Hart voor de samenleving

✓ Dementievriendelijke gemeente
✓ Eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en jongeren
✓ Lokaal jeugdbeleid met nadruk op preventie
✓ Inzet op preventie schuldenproblematiek
✓ Matiging van alcohol en drugsgebruik
✓ Bevorderen van gezond gedrag, waaronder het stimuleren van beweging
✓ Betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorg
✓ maatschappelijke stage stimuleren en faciliteren
✓ Actief vrijwilligersbeleid; regeldruk verminderen en ondersteuning verbeteren
✓ Waarden en tradities beschermen en doorgeven
✓ Cultuur- en museumbeleid
✓ Invoeren jeugdcultuurpas
✓ Aansluiting houden met Greenport NHN voor met name de verbinding tussen
onderwijs, onderzoek en het agrarische bedrijfsleven
✓ Bereikbaarheid per openbaar vervoer waarborgen en waar mogelijk verbeteren
✓ Inzet op verkeersveiligheid
✓ Doortrekken Markerwaardweg
✓ Uitbreiden en onderhouden vaarroutes
✓ Stimuleren van duurzame vervoermiddelen
✓ Gemeente Medemblik duidelijker op de toeristische kaart
✓ Een sluitende begroting waarbij zorg voor werk, economie, dienstverlening,
deelname aan de samenleving worden ontzien en op de zorg en het minimabeleid
niet wordt bezuinigd
✓ Een efficiënte en transparante gemeentelijke organisatie
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Betrokken inwoners in leefbare kernen
Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar elkaar en samen dingen ondernemen. Ons
ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage
willen leveren. Dat vraagt om een gemeente die inwoners aanspreekt op hun
verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen
van betrokkenheid van inwoners, zoals burgerparticipatie en om zekerheid voor mensen
die niet zelfredzaam zijn. CDA Medemblik gelooft in de vitaliteit van de lokale
samenleving. De inwoners maken zelf hun leefomgeving. Politiek en overheid moeten
vooral vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven. Daarmee komt de kracht van
de samenleving los en komen mensen tot hun recht. Veel vrijwilligerswerk ontstaat juist
van onderop en vanuit kleinere initiatieven. Wij zijn dan ook positief over de stappen die
onze gemeente zet bij het samenwerken met inwoners aan leefbare, vitale kernen."
Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen.
In elke gemeente is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Maar het CDA
vraagt méér. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij
aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke
opdracht. Het CDA is voorstander van het financieel ondersteunen van culturele
activiteiten binnen onze kernen en benadrukt de culturele vorming van onze kinderen. We
hechten waarde aan een breed aanbod van kunstzinnige vorming voor kinderen.
Kernraden zijn de ogen en oren van de gemeente. Ze zijn daarom van grote waarde voor
de lokale politiek. Er is een landelijke trend waarbij inwoners meer inspraak krijgen en
steeds vaker deelnemen aan vraagstukken en projecten die de gemeenschap betreffen.
Inwoners krijgen landelijk bij steeds meer gemeenten meer inspraak en zeggenschap. Het
CDA stimuleert de gemeente om inwoners uit te dagen, te benaderen om mee te praten
over het te bepalen beleid bij bijvoorbeeld gemeentelijke dienstverlening.

Ruimte bieden
In een betrokken samenleving werken burgers, maatschappelijke organisaties én
bedrijfsleven samen om initiatieven en problemen op te pakken. Het CDA wil bedrijven
ruimte bieden om maatschappelijk betrokken te ondernemen.
CDA Medemblik wil vooral kijken naar wat wél kan, uitgaan van “ja, mits” en niet van
“nee, tenzij.” We willen geen knellende, onnodige regelgeving, maar ruimte voor
detailhandel, MKB’ers, de agrariërs, de toeristische sector en alle andere ondernemers. De
gemeente maakt kansen mogelijk en beperkt zich bij controles tot de wettelijke taken.
Daar waar de gemeente geen wettelijke taak heeft, treedt zij op als dienstverlener.
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Wonen
Wij geloven in vitale kernen. Woningbouw is daar een essentieel onderdeel van. Het CDA
hecht aan een heldere en haalbare woonvisie. De woningbouwsector is zeer dynamisch en
inbreilocaties bieden vaak goede mogelijkheden om in de kernen te bouwen. Het CDA
omarmt kansen en initiatieven om in alle kernen te bouwen. We willen daarbij het pact
van West-Friesland volgen en inzetten op regionale samenwerking. Medemblik is een
landelijke en waterrijke gemeente. Nieuwbouwwijken worden wat het CDA betreft, zoveel
mogelijk met veel groen en liefst doorvaarbare waterpartijen aangelegd. Dit mede in het
kader van klimaatverandering. Groen en water dragen veel bij aan bestendigheid tegen
wateroverlast en hittestress waar veel woonwijken mee te kampen hebben.
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), duurzaam bouwen en ‘tiny houses’ zijn
ontwikkelingen van de laatste jaren. Medemblik doet hieraan mee en mag van het CDA
trendsetter zijn.

Dorpshuizen
We hebben een groot aantal dorpshuizen in onze kernen. Dit zijn waardevolle
ontmoetingsplekken, waar onze inwoners onder andere hun hobby’s uitoefenen, maar ook
vinden er concerten en toneelstukken plaats. Een aantal dorpshuizen is gedateerd en aan
groot onderhoud of vervanging toe. Dat laatste gebeurt in Abbekerk. Het CDA draagt de
dorpshuizen een warm hart toe en is voorstander van financiële ondersteuning bij
renovatie of vervanging.

Onderhoud openbaar groen
We wonen in een gemeente met meer dan gemiddeld openbaar groen. Medemblik heeft
280 hectare groen en circa 25000 bomen in beheer. Dat vereist veel onderhoud. Er is de
laatste jaren geïnvesteerd in materieel en ook zijn andere vormen van onderhoud
uitgeprobeerd. Slim gebruik van bodembedekkers, heesters en de juiste boomsoorten zie
we steeds vaker. Het groen in onze gemeente is het visitekaartje van alle kernen. Als CDA
nemen we geen genoegen met een zesje. Het CDA zet in op blijvend goed groen
onderhoud.
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Internetbereik buitengebied
Snel internet in het buitengebied is een must. Er zijn middelen beschikbaar, maar een
gezamenlijke inspanning met aanbieders en Provincie is vereist. CDA Medemblik ziet
kansen voor snel internet in ons buitengebied door middel van glasvezel en wil hier werk
van maken.

Zwembaden
Onze gemeente zet in op behoud van het huidige zwemaanbod in Medemblik. De diverse
buitenbaden nemen een belangrijke rol daarbij in. Steeds meer worden deze baden gerund
door vrijwilligers. Een goede zaak en een nobele taak. Daar waar de schoen gaat wringen,
springt de gemeente bij. Zwembad de Zeehoek is het enige openbare, overdekte bad, waar
net als het bij bungalowpark Zuiderzee behorende zwembad, onze inwoners het gehele
jaar terecht kunnen. Wij willen het zwemaanbod op peil houden met een nieuw zwembad
ter vervanging van het bestaande zwembad De Zeehoek. Op een meer centrale plek in
onze gemeente kunnen we de komende 30 tot 40 jaar vooruit.

Veiligheid
Een zaak van iedereen! De veiligheid komt steeds vaker in het gedrang, niet in het minst
door de ontwikkelingen in de wereld. We zien steeds vaker buurt whatsapp groepen. Een
effectief middel waarbij inwoners zich veiliger voelen. Niet iedereen kent de wijkagent en
de BOA. Wat het CDA betreft, komt daar verandering in en levert de politie een beter
zichtbare wijkagent die af en toe rondloopt in de wijk en gemakkelijk, ook digitaal,
aanspreekbaar is.
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Preventie in de zorg
De zorg is bij uitstek het terrein waar voorkomen beter is dan genezen. Dit vraagt om een
zo gezond mogelijke levensstijl. Wij hechten belang aan het investeren in voorzieningen
die sport en bewegen stimuleren maar ook goede voorlichting om ongezond gedrag tegen
te gaan. Dat geldt voor jong en oud. Als het gaat om het voorkomen van ziekten en het
behoud van welzijn, gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor
de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd. Wat het CDA betreft, blijft
de inzet op preventie, waarbij GGD-HN een grote rol speelt, een belangrijk uitgangspunt.

Zorgverzekeraars
Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet zijn afspraken gemaakt om invloed van
verzekerden op de zorginkoop te borgen. In de praktijk komt hier niet veel van terecht.
Het gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. Het CDA wenst dat verzekerden alsnog meer
betrokken worden in het zorgbeleid van de zorgverzekeraars. Zij opereren namelijk te
vaak vanuit landelijke inzichten en kengetallen, dit terwijl er grote regionale verschillen
zijn in zorgaanvragen en -kosten. Regio’s hebben verschillende behoeften, voorkeuren en
zorgprofielen. Hoewel het CDA niet wil tornen aan het solidariteitsbeginsel binnen de
zorguitgaven, moeten er wel mogelijkheden zijn om beter in te spelen op de regionale
verschillen in behoeften, voorkeuren en zorgprofielen. Zorgverzekeraars moeten meer
bewust zijn dat regionaal maatwerk, ingegeven door de inwoners zelf, leidt tot betere,
doelmatiger en betaalbaarder zorg. Een initiatief dat zich hiervoor sterk maakt in onze
regio is de stichting Zorg zoals de West-Fries het wil (ZZWW). Het CDA is enthousiast over
de wijze waarop ZZWW tracht de zorg van onderop weer dichter bij de wensen en
behoeften van de inwoners te brengen. Het CDA juicht deze verandering in de verhouding
zorgverzekeraar en verzekerden dan ook toe.

Zorginstellingen
Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om de juiste hulp en ondersteuning
op het juiste moment te geven. Zorgverleners in het veld verdienen vertrouwen in hun rol
in de hulpverlening. De organisatievorm van de gemeente moet dit ondersteunen en niet
overheersen.
Het is daarbij belangrijk dat gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit
partnerschap ondersteunt. Onnodige bureaucratie dient te worden teruggedrongen. Durf te
experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit de
eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn. Durf te
experimenteren met nieuwe financieringsvormen en aanbestedingen. We willen de
mogelijkheid instellen dat inwoners voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te
organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. Maatwerk
daar waar algemene voorzieningen niet passen. Wij bepleiten uiteraard wel de rol van de
gemeente bij de besteding van de verschillende vormen van zorgfinanciering bij
deskundige zorgverleners. Hier hoort ook bij dat fraude dient te worden voorkomen of
aangepakt. Maak instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen
verantwoordelijk voor het opstellen van een individueel “zorgplan van aanpak”. Vooral bij
jongeren is dit belangrijk, bijvoorbeeld bij het moment dat een jongere meerderjarig
wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt.

10

Hart voor de samenleving

Mantelzorg
CDA is zich zeer bewust van de onschatbare waarde van mantelzorgers en zal zich
inspannen voor blijvende en ruim voldoende waardering voor hen die zorgen voor een
naaste. Het mantelzorgcompliment en het kennisplatform zijn hier onderdeel van. Zeker
(huishoudelijke) hulp en ondersteuning door middel van bijvoorbeeld respijtzorg dragen bij
aan de lastenverlichting van degene die voor zijn/haar naaste zorgt. Het onderwerp
mantelzorg moet standaard aan de orde komen bij ieder keukentafelgesprek.
Mantelzorgers ervaren veel regeldruk en daarom moet er meer en voortdurend bekendheid
worden gegeven aan de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. De jonge
mantelzorgers verdienen wat ons betreft speciale aandacht zodat zij zich kunnen
ontwikkelen tot gezonde volwassenen.

Pleegzorg
Pleegzorg is de grootste variant in de jeugdzorg. Wanneer een kind om wat voor reden dan
ook niet thuis kan wonen, is uit onderzoek gebleken, dat het opgroeien in een gezin veel
positieve effecten heeft op een kind. Het biedt geborgenheid en veiligheid. Het CDA vindt
dat er goede voorwaarden vanuit de gemeente moeten zijn voor maatwerk voor
pleegouders. De gemeente moet zich actief blijven inzetten voor het werven, behouden en
steunen van pleegouders. Het CDA vindt dat er een vertegenwoordiger met kennis van
pleegzorg zitting heeft in de Adviesraad Sociaal Domein, zodat er ook op die manier kennis
en ervaring wordt ingebracht om pleeggezinnen tot steun te kunnen zijn.

Ondersteuning ouderen
Met de groter wordende groep ouderen in onze gemeente kiest CDA Medemblik ervoor in te
zetten op voldoende voorzieningen in de directe omgeving en een goede bereikbaarheid
van deze voorzieningen. Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt
dan ook toe. Tegelijkertijd blijven zij langer gezond en actief en hebben gemiddeld meer
te besteden dan vroeger. Het CDA wil dat de gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen
en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en
passende woningen. De blijverslening is een belangrijk instrument om hier invulling aan te
geven.

Een ander middel kan de tijdelijke zorgwoning bij een bestaande woning zijn, waarbij
kinderen de ouderen kunnen bijstaan en zelfstandig wonen zodoende langer mogelijk
blijft. Het spreekt voor zich dat goede ruimtelijk inpasbaarheid een voorwaarde is. Een
seniorvriendelijke gemeente geeft heldere informatie over voorzieningen die met
eenvoudige procedures voor alle senioren gemakkelijk bereikbaar moeten zijn.
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Jongeren
De gemeenten zijn naast jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het CDA
ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor een goede verstandhouding, mét en tussen
de jongeren in onze gemeente. Daarbij wordt met name samenwerking gezocht met de
hulpverlenings-, onderwijs- en zorginstellingen in de gemeente. Voor het CDA staan de
kinderen en jongeren centraal en we willen dat voor hen de best passende zorg wordt
geboden, ongeacht de kosten. Op termijn zal dit altijd de beste keuze zijn voor de
kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en ook voor de gemeente. Een speciale vorm
van jeugdhulp is pleegzorg. Wij vinden het belangrijk dat er maatwerk, zoals verlengde
pleegzorg, mogelijk moet zijn voor pleegouders en -kinderen en dat de gemeente een rol
moet blijven vervullen bij het werven en steunen van deze ouders.
De toegang tot regelingen van de participatiewet zijn ingewikkeld. Het CDA wil dat
jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in aanmerking komen voor een uitkering weten
dat er ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk is. We zijn positief over de stappen die
lokaal voor hen gezet worden en ook met behulp van de gemeenschappelijke regeling
WerkSaam West-Friesland.

Participatiewet
De participatiewet biedt veel instrumenten. WerkSaam voert deze wet uit voor de zeven
West-Friese gemeenten. Het CDA vindt het belangrijk, dat we lokaal onze accenten kunnen
blijven aanbrengen. Het CDA wil dat er maatwerk wordt geboden aan de jongeren tussen
de 16 en 27 jaar en wil voorkomen dat er niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) ontstaan.
Het jongerenloket is hiervoor de aangewezen voorziening. De toegang tot de regelingen
van de participatiewet zijn ingewikkeld. Inwoners moeten op de hoogte zijn, dat ze hierbij
ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Het CDA juicht toe, dat er nu eens per
maand een inloopspreekuur is in Wervershoof en wil deze mogelijkheid graag uitbreiden
naar andere kernen. Werk kan een oplossing zijn voor veel problemen. Daarom vindt het
CDA dat WerkSaam zich een beeld moet kunnen vormen van alle inwoners die reeds
langdurig in de bijstand zitten, en dan zo nodig samen met het wijkteam een ander
toekomst perspectief kunnen bieden. Volwasseneneducatie is ook een taak van WerkSaam.
Laaggeletterdheid blijft hierbij een speerpunt. Het CDA wil dat het Taalhuis en het
Taalakkoord overeind blijven. WerkSaam kan inwoners van 18 jaar en ouder die hun
Nederlands willen verbeteren, taaltrajecten laten volgen. Zij kunnen taallessen volgen bij
ROC Kop van Noord-Holland. Dit taaltraject is ook beschikbaar voor anderstaligen.

Toegankelijkheid
Het CDA wil dat de gemeente Medemblik een toegankelijke gemeente is, op diverse
terreinen. Toegankelijkheid van openbare ruimte, gebouwen en informatie zodat iedereen
zo zelfstandig mogelijk en ongehinderd kan meedoen in de maatschappij. Toegankelijkheid
binnen de samenleving zodat iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht bijvoorbeeld
achtergrond, geslacht, geloofs- en levensovertuiging, opleiding of leeftijd. De gemeente
kan inzetten op een diversiteitsbeleid en zelf hierbij een voorbeeldfunctie aannemen.
Toegankelijkheid van zorg en ondersteuning zonder lastige communicatieve drempels,
overbodige administratie en stapeling van financiële eigen bijdragen. Met name dit laatste
vormt een reëel financieel risico voor minimum-modaal inkomens.
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De meerkosten van chronische zieken en gehandicapten horen wat ons betreft niet thuis in
het armoedebeleid. Het CDA is voorstander om serieus te overwegen de eigen bijdrage bij
WMO-ondersteuning voor onze inwoners af te schaffen. In zijn algemeenheid vindt het CDA
dat de gemeente zelf toegankelijkheid moet uitstralen en gemakkelijk benaderbaar moet
zijn voor haar inwoners.

Dementievriendelijke gemeente
Met de veroudering van de Nederlandse bevolking neemt ook het aantal mensen met
dementie toe. Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor degene die het overkomt en
ook voor zijn of haar naasten. Het CDA wil dementie gemeentebreed op de kaart te zetten
en een dementievriendelijke gemeente zijn. Mensen met dementie willen we nadrukkelijk
een plek geven. Dat willen we doen door het zoveel mogelijk uit de taboesfeer te halen en
te zorgen voor voorzieningen die nodig zijn en het verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening voor de doelgroep en hun naasten. Wij denken aan vervoer, mantelzorg,
dagbesteding en toegankelijkheid.

Kinderen die opgroeien in armoede
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien veel kinderen op in een
gezin dat moet leven rond het bestaansminimum. Het gaat om maar liefst één op de acht
kinderen. Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes
vanzelfsprekend zijn. Het is belangrijk dat ook de kinderen die opgroeien in armoede,
kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub, hun verjaardag
vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. Zo kunnen zij zich fysiek,
mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind,
voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Opgroeien in armoede kan leiden
tot sociale uitsluiting en achterstand en dat willen wij voorkomen. Door goede
samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld Stichting
Hulpverlening West-Friese Kerken (HWK), kunnen méér kinderen bereikt worden en krijgen
álle kinderen de kansen die ze verdienen. Het CDA wil de budgetten die beschikbaar zijn
voor armoedebestrijding zo breed mogelijk inzetten en zorgdragen voor een actieve
publiciteitscampagne, eenvoudige procedures en een snelle werkwijze.
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Alcohol en drugs
Overmatig alcohol- en drugsgebruik in West-Friesland baart het CDA grote zorgen. De
afgelopen tien jaar heeft Medemblik in samenwerking met alle gemeenten Noord-HollandNoord beleid ontwikkeld dat gericht is op alcohol- en drugsmatiging. Naast het voortzetten
van dit succesvolle beleid heeft gemeente Medemblik, met behulp van de inbreng van
jongeren, een lokaal preventieplan ontwikkeld. De uitvoering is in 2017 gestart en CDA
Medemblik zorgt er voor dat dit de komende jaren voortgezet wordt.

Vrijwilligers
Iedereen doet mee! Het CDA stimuleert een actief vrijwilligersbeleid. Politiek en overheid
moeten vooral het vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven. Daarmee komt de
kracht van de samenleving los, en komen mensen tot hun recht. Vrijwilligerswerk ontstaat
vaak van onderop, vanuit kleinere initiatieven. Dat moeten we koesteren. Vrijwilligers zijn
van onschatbare waarde voor de gemeenschap. Bij onder andere sport- en culturele
verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties zouden veel zaken niet mogelijk zijn
zonder vrijwillige inzet. Het CDA zet zich in voor het verminderen van de regeldruk en
meer ondersteuning van vrijwilligers.

Bestrijding eenzaamheid
Het CDA blijft zich onverminderd inzetten voor de bestrijding van
eenzaamheid. Eenzaamheid is niet altijd goed zichtbaar. Het is een
ongrijpbaar fenomeen, maar in onze samenleving komt het maar al
te vaak voor. Het treft veel chronisch zieke en oudere mensen die
om uiteenlopende redenen niet meer buiten komen. Door de
individualisering zijn er steeds meer alleenstaanden en bovendien
kampen steeds meer jongeren met dit probleem.

Schuldenproblematiek
Inwoners die te kampen hebben met schulden of betalingsachterstanden kunnen
schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. Een goede samenwerking met allerlei
partijen, zoals Schuldhulpmaatje, is hierbij van groot belang. Het CDA vindt dat iedereen
die het nodig heeft, moet worden geholpen. Vroeg signaleren is belangrijk en inwoners
moeten op een eenvoudige manier om hulp kunnen vragen. Het CDA wil inzetten op
preventie en doelgroepgerichte budgettrainingen aanbieden. Wij zijn voorstander van
gemeentelijke inzet op goede communicatie over en eenvoudige toegang tot de benodigde
hulp.
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Herdenken en vieren
Het CDA staat voor de gedeelde waarden en normen die ons verbinden, voor de traditie
van tolerantie en verantwoordelijkheid. In een onrustige wereld vormen deze de identiteit
van onze samenleving. Het CDA beschermt onze waarden en tradities en geeft ze door in
opvoeding en onderwijs. Waarden als omzien naar elkaar, verbondenheid, barmhartigheid
en opkomen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving, wegen mee in de politieke
keuzes die het CDA maakt. De christelijke waarden bieden hierbij een stevig fundament
voor samenwerking, beoordeling en vooruitkijken. Onze partij staat midden in de
samenleving, biedt perspectief en werkt aan oplossingen. Het CDA wil organisaties en
vrijwilligers die zich inzetten voor tradities zoals de 4/5 mei herdenking en het vieren van
Koningsdag steunen.

Cultuur- en museumbeleid
CDA Medemblik wil cultuur- en museumbeleid ontwikkelen voor onze gemeente.
Creativiteit is van groot belang voor mensen van alle leeftijden. Het CDA stimuleert de
ontwikkeling van eigen creativiteit met name door verbindingen tussen organisaties en
verenigingen te ondersteunen wanneer nodig. Het huidige museum- en cultuurbeleid in
onze gemeente staat nog in de kinderschoenen en richt zich met name op specifieke
musea.

Het zou daarboven moeten uitstijgen en zo opgezet dat het ook aansluit op kleinere en
nieuwe musea. Er kunnen verbindingen gemaakt worden tussen musea, kunst en cultuur,
want musea met een thematisch of historisch uitgangspunt hebben daar vaak, ook
educatieve, raakvlakken mee. Het gaat het CDA vooral om een visie; wat wil onze
gemeente uitstralen met betrekking tot kunst in combinatie met en cultuur en
cultuurhistorie?
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Sportieve en creatieve ontwikkeling
Sport en cultuur zijn beide belangrijk voor de ontwikkeling van onze jeugd. ‘Een gezonde
geest in een gezond lichaam.’ Beide zorgen voor lichamelijke en mentale fitheid en
hebben ook een positieve invloed op de sociale ontwikkeling zoals ontmoeting, samen
spelen, samenwerken en aandacht voor elkaar. Voor de sport is er in de gemeente al een
jeugdsportpas. In dezelfde geest wil het CDA ook een jeugdcultuurpas invoeren. Hiermee
krijgen de kinderen een tegemoetkoming of korting bij een vereniging of instelling. Wij
denken bijvoorbeeld aan een muziekvereniging, muziekschool, dansschool of
kindertheater.
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Veilige en bereikbare gemeente in de regio
De gemeente Medemblik is uitstekend bereikbaar per auto en dat wordt met de realisatie
van de N23 alleen maar beter. Het doortrekken van de noord-zuidlijn naar Hoorn moet
desondanks bespreekbaar zijn. Het CDA zal zich, ondanks dat dit vooral een provinciale
taak is, ook inspannen om de bereikbaarheid per openbaar vervoer te waarborgen en zo
mogelijk te verbeteren. Naast de trein en de auto, is een snelle busverbinding een goede
aanvulling op vervoersmogelijkheden in Noord-Holland. Het CDA zet in op een
snelbusverbinding op het nieuwe tracé tussen Lelystad en Amsterdam Sloterdijk met
tussenstops in Enkhuizen, ABC/WFO in Zwaagdijk en Hoorn. Deze busverbinding kan een
alternatief zijn voor forensen en studenten die niet afhankelijk willen zijn van de auto en
de trein.

Verkeersveiligheid heeft prioriteit bij het CDA. Een zebrapad in een 30-kilometerzone is
volgens de regelgeving misschien niet altijd nodig, maar in veel gevallen wel gewenst. De
talloze ongevallen bij gevaarlijke kruisingen in het Grootslaggebied baren ons zorgen en
deze kruisingen moeten zo snel mogelijk veiliger worden gemaakt. CDA Medemblik is
voorstander van het doortrekken van de Markerwaardweg (N240) naar de Wieringermeer.
Dit is voor met name agrarische ondernemers van belang voor efficiënt transport richting
Agriport A7. Voor inwoners van de nabijgelegen kernen is dit van belang om de overlast die
het zware verkeer veroorzaakt te verminderen.
Wij vinden het bij het doortrekken van deze weg belangrijk dat het fietspad tussen
Medemblik en Opperdoes ongelijkvloers uitgevoerd wordt. Dat kan ook een tunnel zijn en
is in lijn met de eerste plannen en ook wanneer de Markerwaardweg met de parellelweg na
de opwaardering een drukke verkeersader wordt richting Agriport A7. Tevens blijft het voor
recreatieve fietsers en dagjesmensen een mooie en veilige fietsroute. Wij zien niets in een
middenberm waar gestopt kan worden bij het oversteken.
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Vaarroutes
Als het aan het CDA ligt, worden de vaarroutes in Medemblik uitgebreid en beter
onderhouden ten behoeve van toerisme en recreatie. Onze gemeente kent een aantal
pareltjes van dorpen die zich kenmerken door groen en water. Varen en vissen is een
populaire bezigheid. Doorvaarbaarheid bevordert bovendien de waterkwaliteit. Dit vereist
budget en een goed onderhoudsplan. Nieuwe woonwijken worden wat ons betreft, zoveel
mogelijk met waterpartijen aangelegd en waar mogelijk wordt doorvaarbaarheid
nagestreefd.

Duurzaam vervoer
Het wordt steeds drukker op autowegen, maar ook op fietspaden. De laatste jaren zien we
een sterke toename van het aantal elektrische fietsen en e-bikes. Fietsen wint aan
populariteit, het is gezond, goed voor het milieu en zorgt voor een goede doorstroming van
het verkeer. Het CDA zet in op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen.
Het aantal elektrische auto’s is de laatste jaren ook sterk toegenomen. Dit is een goede
ontwikkeling met het oog op milieudoelstellingen. Essentieel daarbij is dat gemeenten
voldoende oplaadpunten faciliteert. CDA Medemblik heeft oog voor het feit dat
parkeerplaatsen met een oplaadpunt tijdelijk het aantal reguliere parkeerplaatsen
vermindert. Wij willen deze verdringing daarom voorkomen in gebieden waar de
parkeerdruk hoog is.
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Aan het werk
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie
en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling
kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale
keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij.
CDA Medemblik vindt dat de gemeente randvoorwaarden creëert voor die noodzakelijke
groei en bedrijven daarbij ondersteunt, zonder keuzes te maken voor de individuele
ondernemer. De gemeente moet daarvoor een coöperatieve houding tonen: vooral kijken
wat wel kan, uitgaan van “ja, mits” en niet van “nee, tenzij”. Geen knellende onnodige
regelgeving maar ruimte voor het bedrijfsleven en ruimte om te innoveren. Extra
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf op dit punt blijft noodzakelijk.

Maatschappelijke Stage
Door het vervullen van een maatschappelijke stage komen jongeren in aanraking met
vrijwilligerswerk. Zij leveren hiermee een bijdrage aan de leefbaarheid van de
samenleving. Hoewel dit geen exameneis meer is, hebben een aantal scholen en de
gemeente deze handschoen zelf opgepakt. Scholen vragen om maatwerk en
Vrijwilligerspunt bemiddelt, adviseert en ondersteunt zowel richting scholen als ouders en
stageplekken. Het CDA wil Maatschappelijke Stage blijven stimuleren en faciliteren.

Betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
Een gemeente bemoeit zich niet met onderwijs tenzij het om huisvesting en overleg met
bestuurders gaat. Meer aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is in de
ogen van het CDA absoluut nodig nu de gemeente zorgtaken van het rijk heeft
overgenomen. Bovendien biedt het ook mogelijkheden. Er blijkt in de onderwijspraktijk
duidelijk nog veel winst te behalen op het gebied van samenwerking en verbinding. Ook
financieel gezien kan dit op termijn interessant zijn voor gemeenten, er is immers minder
gespecialiseerde hulp nodig. Het gaat het CDA in eerste instantie om de kinderen,
jongeren, hun ouders en de leerkrachten. Met name wanneer er sprake is van
gedragsproblemen blijkt het voor scholen heel lastig te zijn om die verbinding te maken,
terwijl de gemeente juist daar een rol kan spelen. De kracht ligt in het faciliteren van de
verbinding gezien vanuit de jeugdhulp.

Agribusiness
Onze gemeente kenmerkt zich van oudsher als een agrarische gemeente. Medemblik
herbergt talloze agrarische ondernemers, van tulpen- en paprikakwekers tot
vollegrondsgroentetelers en toonaangevende zaadveredelingsbedrijven. Omdat de
agrarische sector een belangrijke pijler van onze economie is, is Medemblik aangesloten
bij Greenport Noord-Holland Noord. Niet voor niets één van de meest veelzijdige
agriregio’s van Nederland. Onze regio is onder andere met de bedrijven die aangesloten
zijn bij Seed Valley, toonaangevend op het gebied van ondernemen en innoveren. Het CDA
vindt Greenport essentieel om de verbinding te maken tussen onderwijs,
overheidsonderzoek en het bedrijfsleven.
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Toerisme
De West-Friese regio behoort op het gebied van wonen en ondernemen tot de top 10 van
meest aantrekkelijke regio’s in Nederland. Op het gebied van toerisme zijn we nog niet zo
ver. In het Pact van West-Friesland is onder andere de doelstelling neergelegd om meer
toeristen naar onze regio te halen. Om invulling aan deze doelstelling te geven werken we
in Noord Holland Noord samen in de campagne Holland Boven Amsterdam. Volgens de
website het beste wat Holland te bieden heeft. Het CDA deelt de visie dat we dit stukje
van de wereld met een ieder willen delen. Medemblik maakt deel uit van Holland boven
Amsterdam en de aangestelde toeristisch coördinator vult een belangrijke rol in bij de
totstandkoming van concrete plannen om Medemblik op de toeristische kaart te zetten.

Duurzaamheid
Niet alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen,
energie, voedsel en afval hebben waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het
anders gaan doen. Wij streven ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een
gezonde economie. We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. We betrekken lokale
bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte
gemeente.
Een gezonde leefomgeving en een gezond milieu zijn voor het CDA van groot belang. De
gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Zo dient het
gemeentelijk inkoopbeleid de komende periode te streven naar 100 procent
duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld door verdere aanpassing van het gemeentelijk
wagenpark. Aan het nut van windmolens wordt in de wetenschap soms getwijfeld.
Bovendien ontsieren ze het mooie West-Friese landschap. Het CDA ziet meer kansen en
mogelijkheden in het stimuleren van zonnepanelen; bij voorkeur op bedrijfsgebouwen. We
staan open voor nieuwe innovatieve vormen, zoals geothermie en windenergie door het
gebruik van windgeneratoren op daken van gebouwen.
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Sluitende meerjarige begroting
Een sluitende begroting is voor het CDA een randvoorwaarde. Verhogen van de lasten is
niet de eerste inzet van het CDA. Bij dreigende tekorten en gedwongen maatregelen zal in
de eerste plaats gezocht worden naar bezuinigingen op bestaand beleid. Daarbij worden
vier kerntaken van de gemeente zoveel mogelijk ontzien:
•

zorg voor werk

•

zorg voor een florerende economie

•

zorg voor een goede basisdienstverlening

•

zorg voor deelname van iedere inwoner aan de samenleving

Op het minimabeleid en de uitvoering van de zorg bezuinigt het CDA niet. Het CDA focust
op een efficiënte inrichting van de gemeentelijke organisatie en helderheid van kosten op
de korte en langere termijn. Gerichte diepte-investeringen moeten, mits goed
onderbouwd, mogelijk blijven. Soms gaat de kost voor de baat uit. Gemeentelijke
contracten moeten beter worden aanbesteed door samen te werken met andere
gemeenten. Het CDA legt het accent op een gezonde financiële basis voor onze gemeente.
De reservepositie willen we zoveel mogelijk in stand houden. In financieel moeilijke tijden
kunnen reserves worden aangesproken. Daar zijn ze immers voor opgebouwd. In betere
tijden kunnen ze weer worden aangevuld.

Subsidies
Het CDA zet eerder in op aanjaagsubsidies dan op structurele subsidies. Het activiteitenen kernenbudget (AKB) is er om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen die de
leefbaarheid van de kernen bevorderen. Daarnaast willen we ruimte bieden aan nieuwe
initiatieven en deze mogelijk belonen met structurele subsidies als dit goed binnen het
beleid past. Hierbij zet het CDA in op maatwerk.
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