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CDA Ouder-Amstel verkiezingsprogramma 2014-2018

Het CDA wil zorgvuldig omgaan met onze ruimte

Met genoegen presenteren wij u hierbij het verkiezingsprogramma van het CDA-OuderAmstel voor de raadsperiode 2018-2022. Ons thema voor de komende vier jaren is: “OuderAmstel, een gemeenschap om door te geven”.

--

Onze uitgangspunten

--

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen
samen leven. Voor een vitale gemeenschap zijn juiste verhoudingen tussen samenleving,
markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal: betrokken inwoners
die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap en daaraan ook
plezier beleven. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van
rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in
opvattingen, ambities en vaardigheden.
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van
gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die
ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en
tradities de identiteit van onze samenleving. Dit betekent:

Het CDA stelt de gemeenschap voorop
----

Wij willen een gemeente waarin de gemeenschap centraal staat.
Een bestuur dat weet wat er in de gemeenschap leeft.
Een sluitende begroting en terughoudendheid met lastenverzwaringen voor burgers.

Het CDA wil dat iedereen mee kan doen
---

Wij willen dat iedereen, die kan, meedoet mede door een ruimhartig minimabeleid,
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Bereikbare en betaalbare sport, zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Het CDA is voor een veilige leefomgeving
----

Wij willen vandalisme en a-sociaal en hufterig gedrag bestrijden met ‘lik op stuk’ beleid.
Wij willen een goed onderhouden openbare ruimte, “weg met losliggende stoeptegels”!.
Het centrum van Ouderkerk moet op een goede en veilige manier bereikbaar blijven,
ook tijdens en na aanleg van een nieuwe brug over de Amstel.

Het CDA wil aandacht voor de toekomst van onze kinderen
---

Wij willen dat de gemeente de brede school blijft stimuleren.
Voorschoolse educatie voor alle peuters die dit nodig hebben.

--

Het Entrada-complex, het Zonnehofgebied in Duivendrecht en de Nieuwe Kern
moeten worden ingericht met betaalbare woningen voor jong en oud.
Wij willen dat in ons buitengebied de belangen van de agrarische sector worden
gewaarborgd.
Het Kampje in Ouderkerk moet een aantrekkelijke verblijfsfunctie krijgen voor de
inwoners en toeristen, waar ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen.

Het CDA wil een duurzame samenleving
---

Het CDA vindt dat duurzaamheid een uitvloeisel is van goed rentmeesterschap.
Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid worden dan ook ondersteund.
De gemeente committeert zich aan de landelijke en regionale uitgangspunten met
betrekking tot duurzaamheid.

Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op de CDA-uitgangspunten: Solidariteit,
Gespreide verantwoordelijkheid, Gerechtigheid en Rentmeesterschap.
Solidariteit betekent dat wij er gezamenlijk voor zorgen dat er geen mensen buiten de
boot vallen. Er zullen altijd mensen zijn die hulp van de overheid nodig hebben. Voor
die groep moet de overheid zich ruimhartig opstellen. Gespreide verantwoordelijkheid
betekent dat maatschappelijke initiatieven en organisaties een eigen taak hebben en niet
als verlengstuk van de gemeente werken. Zij hebben het recht volgens hun eigen ideeën
een bijdrage aan de samenleving te leveren, waarbij de gemeente ondersteunt.
Gerechtigheid betekent dat het tot de taak van de overheid behoort de eigen
verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties te respecteren en te beschermen.
De gemeente moet daarbij de voorwaarden scheppen, waarin zij optimaal kunnen
functioneren. Rentmeesterschap betekent dat zorgvuldig, wordt omgegaan met ons
landschap, onze dorpskernen, ieders talenten, gezondheid, kennis, cultuur en milieu.
Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat
regelen, vanuit een soort almachtige probleemoplossende rol, maar de overheid helpt
initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken.
Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan
doen, nu en ook de komende generaties.
Wij hopen op uw steun: stem op 21 maart 2018 CDA.
Het CDA bedankt de inwoners van Ouder-Amstel en de organisaties die nauw betrokken
zijn geweest bij de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma.
Het Bestuur
Ouder-Amstel, 23 december 2017
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1. Waarden en traditie
Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen
leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid
op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het
eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal
en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Tradities ook die gevoed zijn door
een lange geschiedenis van Nederland in de wereld. Een geschiedenis waarin velen uit
Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen vanuit allerlei delen van de
wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. Waarden en traditie helpen ons om ons
thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die
vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.
Uitgangspunten:
•
•

De gemeente ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding en
ontmoeting tussen mensen onderling.
De gemeente ondersteunt activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de
Nederlandse cultuur, waarden en tradities.

Eigen identiteit
De gemeente Ouder-Amstel kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale
gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor mensen gedeelde
herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en
uitdrukkingswijzen van identiteit. De gemeente zal het behouden van de identiteit van de
dorpskernen ondersteunen.

Kunst- en cultuurbeleid
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan
de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen
gemeenschappen. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid.
Soms leidt dat in onze diverse samenleving ook tot spanningen, vooral wanneer mensen
zich in hun (culturele) identiteit voelen aangetast. Maar het belangrijkste is dat we met
elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is.
De overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden
en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen. Daarom
vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek
en voor het lezen beschikbaar blijven.

•

Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid.
Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed en feesten van
gemeenschappelijkheid, zoals de festiviteiten rond Koningsdag en 5 mei. Het behoud van
cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om kunstwerken, archieven, documenten
en boeken voor komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.
Uitgangspunten:
•
•
•

•

De bibliotheekfunctie moet in beide kernen behouden blijven. Door meer gebruik te
maken van de eigentijdse (digitale) middelen wordt het lezen bij de jeugd gestimuleerd.
en blijft de bibliotheek als ontmoetingsplaats behouden.
Ook voor de lagere inkomens moet het muziekonderwijs voor jongeren toegankelijk
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Eigenaren van gebouwen die op de gemeentelijke erfgoedlijst staan moeten kunnen
rekenen op ondersteuning van de gemeente.
Cultureel en religieus erfgoed hebben een vaste plaats in het beleid van de
gemeente. Bij de bescherming van dit erfgoed moet er bijzondere aandacht zijn voor
kerkgebouwen. Het CDA is voor het behoud van deze beeldbepalende gebouwen.
Het CDA vindt het belangrijk dat ons gemeentemuseum zich kan ontwikkelen tot een
regionaal museum, dat de geschiedenis van Amstelland op een aansprekende manier
presenteert aan inwoners en toeristen.

Erfgoed in Omgevingsplan
Nadat gemeenten in de afgelopen raadsperiode veel taken van het Rijk gekregen hebben
op het sociaal domein is de volgende decentralisatie alweer aanstaande. In 2019 of
2020 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied
van ruimte, natuur en milieu. Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van
Rijk naar gemeenten. Deze stellen de gemeenten in staat om daadwerkelijk integraal
omgevingsbeleid te gaan voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving.
Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische.
Zo moet de gemeente in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren
Omgevingswet een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed
opnemen.
Uitgangspunten:
•

Uitgangspunten:
•

blijven.
De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in
samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven.

•

Het omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in het
bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming
van religieus, agrarisch en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het CDA is maatwerk,
ruimte voor variëteit en maatschappelijk initiatief. Veel lokale gemeenschappen zijn
immers heel divers en kennen hun eigen subculturen. Het CDA onderkent hierbij het
grote belang van een uitvoerig participatieproces.
Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau
kritisch onder de loep te nemen. Bij het verminderen van regels is van belang dathet
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lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot ‘loslaten’ en
aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven.

2. Dienstverlenende gemeente
Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat
vraagt van de gemeente een actieve houding om de kernen Ouderkerk, Duivendrecht
en Waver krachtig en vitaal te houden. De gemeente is allereerst een ondersteuner van
de eigen initiatieven en voorkeuren van inwoners. In een betrokken samenleving nemen
mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid
moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook
als daarvoor eigen en ondergeschikte regels moeten wijken. In een steeds complexer
wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.
Hierbij hecht het CDA veel waarde aan de inbreng van de vele maatschappelijke
organisaties in onze gemeente, zoals sportverenigingen, Coherente, sociale organisaties,
buurtverenigingen, belangengroepen en kerkelijke organen.
Wij willen de komende jaren blijven werken aan onze dorpskernen; aan een gemeente
waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die
naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke gemeente van betrokken
gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid,
en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De gemeente is bovenal
dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke gemeente laat meer ruimte
voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor
inwoners zelf.
Vrijwilligers
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een
onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpskernen. De gemeente kan
veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken door het actief (ambtelijk)
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het organiseren van hun activiteiten in relatie
tot vergunningen en gemeentelijke procedures.

verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het
vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.
Het CDA staat voor een gemeente die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de
samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor
de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden.
Uitgangspunten:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Mensen maken zelf hun leefomgeving. Stimuleer en faciliteer eigen initiatieven van
groepen (buurgenoten) en individuele inwoners. Wat burgers zelf kunnen hoeft de
overheid niet te doen.
Wij willen kritisch kijken naar de gemeentelijke vergunningverlening: is het vereisen
van bepaalde (onderdelen van) vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een
goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van
de hoge regeldruk voor organisatoren.
Wij willen een gericht aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en ondernemers
waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen. Hiervoor
wordt ook formatie vrijgemaakt.
Het CDA is voor behoud van de kermis in de Waver.
Het CDA is voor continuering van het huidige evenementenbeleid.
Het CDA pleit in het bijzonder voor het soepel omgaan met
evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingen bewezen
hebben aan bepaalde vereisten te voldoen, zoals de periodieke (online) examinering
van verkeersregelaars. Er worden echter geen concessies gedaan aan de wettelijke
veiligheidseisen.
Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel
zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk
en telefonisch contact te hebben met de gemeente.
Het CDA is voorstander voor het in stand houden van het wethouderspreekuur.
De gemeente Ouder-Amstel maakt deel uit van een sterk veranderende
samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening
een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De internettechnologie biedt kansen om
te komen tot steeds meer op maat gesneden, persoonlijke online dienstverlening
die goed, gemakkelijk en snel is. Hierin willen we de komende jaren flinke stappen
zetten.
Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief
meedenkt en nagaat hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Zeker waar
de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten, door
aansluiting bij Stichting Verkeersregelaars Nederland of omdat wijzigingen in het
beleid van de gemeente nodig zijn.

Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ten nutte van de gemeenschap
ruim baan geeft, soms door financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te
durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers
en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral
aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn.
Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en
oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van
de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet
willen participeren.

Samenwerking DUO tot een succes maken

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder
bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de
betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan

Het CDA hecht aan een daadkrachtig bestuur. Samenwerking tussen gemeenten biedt
een oplossing voor het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. De gemeente
Ouder-Amstel krijgt namelijk steeds meer taken te vervullen. De gemeente heeft daarom
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gekozen voor een ambtelijke samenwerking met de gemeenten Diemen en Uithoorn
onder de naam DUO. De bedoeling is dat de samenwerking binnen DUO op termijn
leidt tot minder kosten, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid van de gemeentelijke
dienstverlening. Maar ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. De uitdaging is om de
voordelen van onze kleine bestuurlijke schaal vast te houden en de afstandelijkheid van
een grotere schaal te voorkomen. We streven naar een betrokken gemeente die haar
inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de
lokale bevolking.

Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van
de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid
onverminderd belangrijk.

Uitgangspunten:

•

•

•

Het CDA is voorstander van de ambtelijke samenwerkingsverbanden met de
gemeenten Diemen en Uithoorn (DUO). Het CDA wil deze samenwerking de
komende vier jaar tot een succes maken, zodat de bestuurlijke slagkracht en
daarmee ook zelfstandigheid van de gemeente behouden blijven.

Indien de samenwerking binnen DUO de komende jaren niet tot resultaten leidt in de
zin van een kwalitatief hoogstaande en kostenefficiënte gemeentelijke dienstverlening
aan de inwoners, zijn naar het oordeel van het CDA andere en verdergaande vormen
van gemeentelijke samenwerking of zelfs (uiteindelijk) een gemeentelijke herindeling of
een fusie met een of meer andere gemeenten alleen dan aanvaardbaar, als deze niet
van bovenaf worden opgelegd, maar van onderop komen. De dienstverlening aan de
gemeenschap en de inwoners moet daarbij het leidende principe zijn. Voor het CDA
is het daarbij belangrijk dat bij een herindeling of een fusie alleen gemeenten worden
samengevoegd, die een logische economische en culturele band met elkaar hebben.
Onderzoek dient dit aan te tonen. Daarbij dient ook de mening van de inwoners van de
gemeente Ouder-Amstel te worden uitgevraagd en meegenomen.
Uitgangspunten:
•
•
•

Wij staan voor een daadkrachtig bestuur dat weet wat er leeft in de samenleving en
korte lijnen heeft met haar inwoners.
Samenwerking binnen DUO is daarbij noodzakelijk. Grootschaligheid is geen doel op
zich. De juiste schaalgrootte wordt bepaald door de vragen die op ons afkomen.
Het CDA staat voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente
Ouder-Amstel in de huidige vorm, maar het belang van de gemeenschap en de
inwoners dient uiteindelijk leidend te zijn bij het maken van toekomstige keuzes.

•
•

•

•
•
•

•
•

De politie is herkenbaar aanwezig in de buurt en het direct contact met de politie
moet mogelijk zijn met publieksvriendelijke openingstijden.
Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor
stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt
ingrijpen bij overlast en vandalisme.
Regelgeving heeft alleen zin als de handhaving daarvan ook ter hand wordt
genomen.
Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in
de dorpskernen. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve
maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van
veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een
buurtschouw, het aanbrengen van cameratoezicht, het eventueel instellen van
vuurwerkverboden of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.
De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de
inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De
taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte
situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het
eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van
een buurtpreventieteam.
Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent.
Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig
zijn in de buurt.
SMS-alert als middel van buurtpreventie dient te worden ondersteund.
Bestrijding van vandalisme door lik- op- stuk beleid. Kleine vernielingen snel
herstellen en deze verhalen op de dader. De vrijwillige brandweer is een
onmisbaar onderdeel van onze gemeenschap. Vrijwilligers uit onze eigen dorpen
kennen de gemeente immers het best. Het CDA is daarom voor behoud van de
vrijwillige brandweerkorpsen in Duivendrecht en Ouderkerk.
De veiligheidssituatie van een aantal locaties (metrostation Van der Madeweg,
fietstunnels) verbeteren en als deze op orde is gebracht op niveau houden. Een
actieve betrokkenheid van en samenwerking met inwoners is daarbij nodig.
De gemeente draagt zorg voor een actueel Rampen- en crisisplan. Bij de nazorg
worden ook vrijwilligers, organisaties en kerken betrokken.

3. Veiligheid en Handhaving

Burgerschap

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke gemeente, waarin mensen zich thuis en
geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige
gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons
in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het
slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals
woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en
openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang
van verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist ook lokaal. Het gaat er dan om
dat mensen eigenschappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid,
inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed,
hoop en vertrouwen.
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Zonder zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven.
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Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden.

4. Verkeer en vervoer en openbare ruimte

Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap – waarvan de
vorming in de samenleving plaatsvindt – kunnen versterken en ondersteunen. Allereerst
door inspirerend te spreken. Politici en bestuurders kunnen waar nodig een moreel
beroep op de samenleving doen. Dit is natuurlijk alleen geloofwaardig als politici zelf een
goed voorbeeld zijn.

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid.
Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom
voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties, zoals scholen
en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. Een goed
onderhouden openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid bij inwoners.

Uitgangspunten:

Uitgangspunten:

•

•

•

•

De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Wij
staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en
daarbij voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept
voor het initiatief (doe-democratie). Dit vraagt om een andere houding van lokale
politici: meer loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend
handelen. Zo willen wij de betrokkenheid bij het gemeenschappelijk wel en wee in
onze dorpskernen laten groeien.
Wij willen extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Het
CDA wil dat de gemeente zich inzet voor de maatschappelijke stage door dit te
ondersteunen met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente
naar een zinvolle invulling van deze stage.
De gemeente handhaaft en zo nodig intensiveert het beleid (jeugdpreventie) tegen
druggebruik en overmatig alcoholgebruik.

Integratie
In veel gemeenten wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of
nationale achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk
een ‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de
huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Daarbij
vinden wij dat veel vergunninghouders te lang zijn aangewezen op bijstand.
Uitgangspunten:
•
•
•
•

Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste
voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers.
Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner
wordt.
Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek
vinden in de plaatselijke samenleving.
Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning,
maar de gemeente heeft wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA wil dat de
gemeente bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met
de toegankelijkheid van sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en andere
groepen die hierop zijn aangewezen.
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•
•
•
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•
•

•
•

Een verbrede brug over de Amstel mag niet ten koste gaan van een goede en
veilige bereikbaarheid van het dorp Ouderkerk aan de Amstel
Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van
mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden, zeker nu het gebruik van
elektrische fietsen toeneemt. De fietspaden op de Slinger en de Rijksstraatweg
moeten worden opgeknapt, waardoor er een goede fietsverbinding ontstaat met
andere fietspaden.
De gemeente moet zorg dragen voor voldoende fietsenstallingen, zoals
bijvoorbeeld bij de bushalte aan de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk
(buslijn 300).
Veilige schoolroutes door strikt handhavingsbeleid (30 km-zones, verkeer- en
parkeergedrag bij scholen).
Wij zijn voorstander van de inzet van vrijwilligers als verkeersbrigadier bij
scholen wanneer dat de verkeersveiligheid kan bevorderen.
Het CDA is voorstander voor alle maatregelen die veiligheid in het verkeer
bevorderen. In het bijzonder op kwetsbare plekken, zoals de omgeving van
scholen.
Wij zetten in op parkeerbeleid om lang parkeren te ontmoedigen en op het
zoveel mogelijk handhaven van de huidige parkeervoorzieningen voor bewoners
en bedrijven.
Het instellen van blauwe parkeerzones alleen daar waar van een overlastsituatie
sprake is, en waarbij overleg met bewoners in deze wijken uitgangspunt is.
Het CDA staat positief tegenover nader onderzoek tot de mogelijkheid voor
een lift aan de Duivendrechtse zijde van het NS station Duivendrecht. De
aansluitingen van het openbaar vervoer van en naar Ouderkerk aan de Amstel
en Duivendrecht dient beter te worden gestroomlijnd om Amsterdam te bereiken.
De kwaliteit van het wegdek in de gemeente is nog lang niet overal optimaal
en dient te worden verbeterd. De ongelijke stoeptegels leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties. Voor de ouderen en de mensen met een beperking moet de
gemeente goed toegankelijk zijn.
Het CDA wil aandacht voor de beperking van het ‘sluipverkeer’ door Ouderkerk
tijdens en na de afsluiting van de Amstelbrug in het bijzonder voor de drukte bij
de rotonde Jacob van Ruijsdaelweg.
Wij bepleiten een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen.
In straten in de omgeving van deze voorzieningen worden bij voorkeur
snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale
veiligheid) en komen goede parkeervoorzieningen.
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•

Zorgen voor voldoende veilige en bereikbare speelterreintjes in de kernen voor
grote en kleine kinderen.
Het behoud van de landschappelijke waarden van het Weitjespark te Duivendrecht
dient niet alleen op papier, maar ook waar nodig door concrete maatregelen,
nagestreefd te worden.
Scherp toezicht op het schoonhouden van de openbare ruimten met name in de
dorpscentra.
Door inwoners te betrekken bij het schoonhouden van hun buurt kan zwerfvuil
worden beperkt.
Beter beheer van de bermen in de buitenruimte ter voorkoming van het uitzaaien
stekels en distels.

5.De toekomst van onze kinderen
Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families
vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen
opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde
gezinnen. Het CDA vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen
verantwoordelijkheid nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere
familieleden een belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in
lastige tijden bijspringt. De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet,
liefde en aandacht van deze mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en
voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.
In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we
samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van
tegenslag is familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden.
We vieren er de mooiste momenten van het leven en delen er ons leed. Families en
gezinnen zijn van onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de
rol die ze spelen. Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het hartstikke goed:
ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en
voelen zich goed.
Helaas blijven niet alle ouders bij elkaar. Naast dat dit voor de twee ouders zelf
ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de vele
kinderen die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op school, zijn
vaker agressief en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten is de helft van
alle jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen.
In het bijzonder noemen we ook pleeggezinnen, waarin kwetsbare kinderen de kans
krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Wij zien dat veel
pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met
de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede
begeleiding van het kind.
Uitgangspunten:
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Het is belangrijk dat als ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente
terecht kunnen voor advies om een vechtscheiding te voorkomen. Wij bepleiten de
mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.
Pleegouders zullen meer betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid.
Wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.
Soms kan een pleegkind terug naar de biologische ouders. Wanneer het toch weer mis
gaat, moet dit kind, wanneer mogelijk, teruggeplaatst worden naar het gezin waar het
eerder al thuis was.

“It takes a village to raise a child”
De lokale gemeenschap waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient
een veilige, overzichtelijke en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen, goed
onderwijs kan krijgen en veilig kan opgroeien. Een oud Afrikaans gezegde luidt “It takes a
village to raise a child”. Als dat ergens ter wereld moet kunnen, dan is dat naar onze mening
in Ouder-Amstel.
Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor
spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien
bij aan het voorkomen van overgewicht. Helaas is dat laatste een steeds groter wordend
probleem. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en
aantrekkelijk maakt, is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen
kunnen daar een goede rol bij spelen.
Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de kernen waarin kinderen opgroeien veilig zijn.
Daarom wil het CDA vooral in kinderrijke kernen een gerichte aanpak van criminaliteit en
verkeersonveilige situaties.
Uitgangspunten:
•

•

Wij bepleiten strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke kernen
en in de omgeving van scholen en (sport)parken. Het afsluiten van convenanten
kan daarbij een middel zijn. Hiermee draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige
mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor
verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en
zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.

Onderwijs
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek
in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren
de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken
inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is,
moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.
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Uitgangspunten:
•
•
•

•

Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de
opvoeding die zij het kind geven. Laat ouders daarom zelf kiezen naar welke school
hun kinderen gaan.
Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel
mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door
verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden.
Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en
zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Stel een meerjarenonderhoudsplan op voor
alle scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek
innemen.
Peuterspeelzalen en kinderopvang willen we samenvoegen tot één voorschool,
zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen
tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de
mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in
de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo kan ook voor een goede
overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is
belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt
het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk
voelen voor het welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op in (relatieve)
armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig
te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.
Uitgangspunten:
•
•
•

•
•
•
•

Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Het CDA wil (jonge) mensen
optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden en vertrouwd maken met normen en
waarden.
Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. De vrijheid
om te kiezen tussen bijzonder en openbaar onderwijs blijft bestaan.
De gemeente kan er aan bijdragen dat scholen en instellingen elkaar weten te
vinden. Wij bepleiten dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw
samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om
bijvoorbeeld middelengebruik en ook seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.
Het CDA blijft streven naar nieuwbouw van een tweede brede school in Ouderkerk.
Er dient daarom een gezamenlijke ruimte gezocht te worden voor nieuwbouw van het
Kofschip en de Amstelschool.
Investeer – eventueel met buurgemeenten – in een gerichte aanpak om
schoolverlating te voorkomen. Bijvoorbeeld via tijdige en regelmatige huisbezoeken.
Het CDA wil dat alle peuters die extra ondersteuning op het gebied van Voor- en
Vroegtijdse Educatie (VVE) nodig hebben, die ook kunnen krijgen.
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende
groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt deze stage af
te schaffen, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal behouden.

pagina 14

•

Scherp toezicht houden op de kwaliteit van opvang bij peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven.

Rol sportverenigingen
Bij sportverenigingen leren jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan
met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor
gezag (trainer, scheidsrechter), en zelfs mede verantwoordelijkheid te dragen voor
bepaalde taken. Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke
bijdrage aan het tegengaan van overgewicht. Sportverenigingen vormen daardoor een
belangrijke rol in de gemeentelijke samenleving.
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren,
juist bij sportverenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk
dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die
specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als zij
het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.
Uitgangspunten:
•
•

Verbind sport en onderwijs via combinatiefunctionarissen, waarvoor cofinanciering
vanuit het Rijk beschikbaar is.
Uitvoering van de in 2017 door de gemeenteraad aangenomen Sportnota met
aandacht voor de ontwikkeling van toereikende sportvoorzieningen in De Nieuwe
Kern. Bij de uitvoering van de sportnota staat voor het CDA een intensieve
samenwerking tussen de sportverenigingen en de gemeente voorop.

6. Sport en bewegen
Sport en bewegen zijn belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond
leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt
mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden
en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect
voor de ander.
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is
belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en
bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met zowel
verenigingssporten als met individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen,
fietsen en hardlopen. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de
veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is en waardering hebben
voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de
leefbaarheid in kernen en dorpen.
Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve
gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De
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gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde (sport)
kantines. Daarnaast kan sport breed onder de aandacht gebracht worden door het in te
zetten bij citymarketing, werkgelegenheid en het bevorderen van de lokale economie.

Uitgangspunten:

Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’
in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om
voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven.

•

Uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

•
•

Bevorderen dat alle basisscholen kennismaken met de verschillende
sportverenigingen door sportontmoetingsdagen.
Wanneer sportverenigingen daaraan aantoonbaar behoefte hebben, samen nagaan
hoe uitbreidingsplannen of aanleg van kunstgrasvelden financieel mogelijk gemaakt
kunnen worden.
Stimuleren van burgerinitiatieven, ook op het gebied van cultuur, sport en recreatie.
Het Amstelbad dient behouden te blijven.
De gemeente moet initiatieven faciliteren voor verbetering van het toerisme en de
recreatie in Amstelland.
Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te
bieden, helpt zij mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen
te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan.
Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan.
Het CDA is voorstander van een rookverbod op alle (openbare) sportterreinen.
Het CDA is er voor dat sport, culturele en welzijnsorganisaties die subsidie
ontvangen bereid zijn iets terug te doen voor de lokale gemeenschap.

7. Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De
meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun
eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter
organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de
keuzes van mensen. Zodat zij zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven
kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het
persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen
wens in te richten.
Het CDA streeft naar een gemeente waarin alle mensen zoveel als mogelijk mee
kunnen doen ongeacht leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet
in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde
inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt
volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben
worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de
gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet
écht gaan oplossen.
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•

•
•
•
•
•

Zorgen voor elkaar staat centraal. Dit vereist een (pro)actieve houding van onze
hele gemeente: burgers, maatschappelijke instanties, cliëntenraden en politiek.
De gemeente heeft een faciliterende rol in de totstandkoming van de
contacten tussen kerken, welzijnsinstellingen, de Zonnebloem, het Rode Kruis,
ouderenbonden en onze verzorgingshuizen.
Participatie van ouderen wordt met behulp van Coherente en ouderenbonden
bevorderd door het opzetten van netwerken, sport en cursussen.
Voor onze burgers met een beperking wordt met de WMO-medewerker gekeken
hoe men door eigen inbreng van het sociale netwerk optimaal kan functioneren.
Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan
de samenleving wordt gezamenlijk (gemeente en betrokkenen) gezocht naar een
passende ondersteuning.
Het CDA is voor een intensieve afstemming van activiteiten van het vanaf
2017 anders (binnen DUO+) georganiseerde Zorg Advies Punt (ZAP) en de
maatschappelijke organisaties in Ouder-Amstel
Het CDA ondersteunt ouderen in de vorm van advies en voorlichting bij het zoeken
naar woonvormen voor ouderen. Het CDA stelt zich ten aanzien van dit onderwerp
actief op in de gesprekken over deze onderwerpen met aanbieders en potentiële
aanbieders van (woon)voorzieningen.

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten
en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een
hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten
op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de
buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig
heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de
gemeente.
Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast
de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training.
Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger.
Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij
basisvoorwaarde.
Uitgangspunten:
•
•
•

Mantelzorgers worden ondersteund door middel van respijtzorg, emotionele en
praktische hulp. Onze vele vrijwilligers krijgen de waardering die zij verdienen!
Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering
van het beleid.
Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een
mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige
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avond uit.

•

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem. Het komt in alle
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en
aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren,
kerken, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten
op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen
stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met
ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de
zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie.
Uitgangspunten:
•
•

•
•
•

Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
Een voorbeeld dat navolging verdient is ‘Co’s Kamer’.
Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in
isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. In de visie van het CDA
werkt de gemeente hierbij zoveel mogelijk samen met maatschappelijke en kerkelijke
organisaties in onze gemeente die op dit terrein actief zijn.
Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de
orde te laten komen.
Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer
eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig
informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.
Jong gepensioneerden hebben veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de
samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOWgerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden
opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.

Jeugdhulpverlening
Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest
adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’
waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt,
bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.
Vaak gaat maar de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp via de lokale toegang.
Ook huisartsen, kinderartsen en voogdijinstellingen vormen een toegangspunt tot de
jeugdzorg. Het is belangrijk om als gemeenten te investeren in de relaties met deze
verwijzers om ook samen met hen te werken aan een transformatie van de jeugdzorg.
Uitgangspunten:
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•
•
•

Jeugdzorg is sinds 2015 een taak van gemeenten. Het is van belang dat
de gemeente investeert in goed contact met de kinderopvang, scholen,
sportverenigingen en de jongerenwerkers, teneinde de signaleringsfunctie goed te
kunnen vervullen. Ook de wijkcontactpersoon kan hier aan bijdragen.
Het CDA vindt het nodig dat jongeren van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten
en dat er een passend activiteitenaanbod is.
Wij bepleiten een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en
vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet
begeleiden.
Betrek huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale
toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de
praktijkondersteuning van huisartsen.

Menselijke maat centraal
Wie grotendeels afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat zelf te regelen en
naar eigen inzicht vorm te geven. Bovendien verloopt financiering van zorg dan niet via
zorginstellingen, maar vindt plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig hebben.
Het CDA is om deze redenen groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging.
Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals het persoonsgebonden budget
(PGB) waarmee zorg kan worden ingekocht wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo
beschermen we de menselijke maat in de zorg.
Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt
centraal staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed
aansluiten en langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is
als dat nodig is.
Uitgangspunten:
•

•

Het persoonsvolgend budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun
zorg in te laten richten. Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden
geregeld. Wel is het van belang om de kwaliteit te blijven garanderen. De gemeente
is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij deskundige zorgverleners.
•
Misbruik van het PGB komt helaas voor. De gemeente moet dit actief
tegengegaan. Achteraf moeten mensen natuurlijk verantwoording afleggen om
fraude tegen te gaan. De financiële middelen van het PGB mogen evenmin
‘verdwijnen’ in financieringsconstructies voor zorgvastgoed.

Armoede
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet
kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid
van gemeenten. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een
integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En voorkomen beter is dan genezen.
Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de
gemeente als het rijk zijn een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die
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niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden.
Uitgangspunten:
•
•
•

•

Wij faciliteren projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben
hun administratie. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor dat
gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen.
Er mogen geen wachtlijsten ontstaan. De uitvoering hiervan geschiedt door
maatschappelijke organisaties zoals Coherente.
We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding. Dit kunnen we
doen door deze aspecten te betrekken in het gemeentelijk subsidiebeleid, maar
ook door te zorgen voor huisvesting of praktische hulp te bieden en samen te
werken met scholen, kerken, Humanitas, Voedselbank Diemen, woningcorporaties,
energiemaatschappijen, en zorgverzekeraars. Daarbij is het van belang om in zo
vroeg mogelijk stadium ernstige financiële problemen te signaleren.
Betrek cliëntenraden en ervaringsdeskundigen bij (de uitvoering van) het beleid.

Eigen bijdragen
Uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven.
Het vragen van een eigen bijdrage kan dienen als ‘remgeld’ om de zorgkosten in de hand
te houden. Hierdoor kan er langer zorg worden geboden van een beperkt budget. Daarbij
dreigt zorgmijding als de eigen bijdragen van mensen te hoog worden. Het CDA staat
voor zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Waar mogelijk organiseert de gemeente een
vangnet voor mensen met een smalle beurs en voert ze waar mogelijk gericht beleid om
de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog
voor de middeninkomens die vaak net buiten alle regelingen vallen.
Uitgangspunten:
•
•
•

Wij bepleiten een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen.
Wij kiezen voor een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet
betalen.
Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net
boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te
betalen.

8. Werk en inkomen
Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor de toeleiding
naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale
en flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk
met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen
die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale
contacten.
De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers,
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UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook
voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons
is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering
ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf,
hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een
eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.
Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is
extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de
arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.
Uitgangspunten:
•
•

•

•
•
•
•

Organiseer één werkgeversloket. Daarbij worden werkgevers met concrete
mogelijkheden voor plaatsing benaderd door één instantie (die optreedt voor
gemeente, WSW-bedrijf en waar mogelijk ook het UWV).
De gemeente kan verschillende vormen inzetten voor het toeleiden naar werk, in
het bijzonder door financiële ondersteuning. Ook mag van de gemeente verwacht
worden dat ze een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages
of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en noriskpolissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en
proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie,
participatieplaatsen en jobcoaching.
De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet blijken
een prima combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe
banen te scheppen. Wij willen, samen met het bedrijfsleven, de mogelijkheden
benutten om reguliere banen te scheppen in BIZ-projecten.
Ruimhartig minimabeleid met meer ruimte voor maatwerk waarbij de hulpvrager
positief- en niet achterdochtig- benaderd wordt.
Kinderpakket samenstellen, waardoor (extra) budget voor armoede- en
schuldenbeleid rechtstreeks ten goede komt aan het kind.
Organiseer bemiddeling voor bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente voor
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door een vrijwilligerssteunpunt.
De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de ontmoeting tussen
generaties en culturen.

9. Woningbouw en ruimtelijke ordening
Woonbeleid
De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij de herijking van het woonbeleid.
Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit
en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten
bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Het
CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen,
maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties maken de gemeenten gerichte
prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod.
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Uitgangspunten:
•
•

•
•
•

•

•

Wij zetten in op levensloopbestendige kernen, waarin kinderen veilig kunnen
opgroeien en mensen gezond oud worden.
De gemeente stimuleert voor doelgroepen (jong en oud) nieuwe vormen
van woningbouw, zoals ‘Friendscontracten’ en collectief particulier
opdrachtgeverschap (cpo). Daarnaast faciliteert de gemeente startersleningen
voor jongeren.
Het CDA ondersteunt de plannen tot transformatie van kantoren naar woningen
zoals deze er thans zijn op het Entradacomplex. Daarbij is het uitgangspunt
30% sociale woningbouw.
Het CDA wil dat het Kampje in Ouderkerk zodanig wordt herontwikkeld, dat het
voor de inwoners, de toerist en de dagrecreant aantrekkelijker wordt om er te
vertoeven.
Het CDA heeft kennis genomen van het bouwplan rond de Sint Urbanuskerk in
Ouderkerk. Realisering van dit plan is echter alleen mogelijk, als deze ook naar
het oordeel van de gemeente ruimtelijk goed inpasbaar is. Ook dient terdege
rekening te worden gehouden met bezwaren van omwonenden. Het CDA roept
het bestuur van de parochie daarom op om het bouwplan aan te passen aan de
schaal van het gebied.
Het CDA heeft kennis genomen van het bouwplan rondom de manege
Gijsbrecht van Aemstel. Ook hier is realisering alleen mogelijk, als deze naar
het oordeel van de gemeente ruimtelijk goed inpasbaar is en dient rekening
te worden gehouden met bezwaren van omwonenden. Op korte termijn moet
verrommeling van het gebied worden tegengegaan.
Bij de nieuwbouw van het zorgcentrum Theresia in Ouderkerk dienen in
het overleg met de zorgorganisatie voldoende mogelijkheden te worden
gerealiseerd voor plaatsing van inwoners van onze gemeente die deze zorg
behoeven. Daarnaast dient naar het oordeel van het CDA zeer zorgvuldig te
worden omgegaan met bewoners die in het zorgcentrum wonen, maar daar in
de nieuwe regelgeving geen indicatie meer voor zouden hebben.

De Nieuwe Kern
De kwaliteit van de dorpskernen is van groot belang. Dat geldt met name ook
voor de in de komende raadsperiode verder te ontwikkelen Nieuwe Kern in het
Duivendrechtse veld. Het stedenbouwkundig ontwerp van de Nieuwe Kern moet
goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat (nieuwe) inwoners en bedrijven in een
veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving kunnen wonen en werken,
waarbij passende voorzieningen worden aangeboden. De gemeente dient daarbij
zorg te dragen voor voldoende synergie en samenhang tussen de bestaande kernen
en de Nieuwe Kern. Een visie op wat Ouder-Amstel straks is als gemeente en hoe
de verschillende kernen zich tot elkaar verhouden mag daarbij niet ontbreken.
Uitgangspunten:
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•

•

•

Het CDA vindt het belangrijk dat ook de Nieuwe Kern net als Duivendrecht en
Ouderkerk een florerende Ouder-Amstelse gemeenschap wordt. Daarom is het
belangrijk om al vroeg te kijken naar mogelijkheden om de gemeenschapszin te
bevorderen.
Wij zetten in op voldoende betaalbare huur- en koopwoningen met name voor onze
jongeren (studenten en starters) en de mensen met een middeninkomen. Daarnaast
wil het CDA ruimte geven aan projecten die vraag gestuurd wonen mogelijk maken.
Het handhaven van de verhouding van 30% sociale huurwoningen en 70% overige
woningen is daarbij het uitgangspunt.
Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Kern is het CDA voorstander voor diversiteit in
woningbouw voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast is de zorg voor een
veilige verkeersafwikkeling in de Nieuwe Kern van belang, zeker in relatie tot de
nabije grote evenementen in onder andere de Arena en de Ziggo Dome.

Natuur en milieu
We hebben als goede ‘rentmeesters’ de natuur in bruikleen gekregen om weer door te
geven aan 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. Daarbij zijn creativiteit en innovatie nodig.
Uitgangspunten:
•
•
•

•
•

Het CDA vindt dat duurzaamheid een uitvloeisel is van goed rentmeesterschap.
Burgerinitiatieven in de vorm van een coöperatie en het gezamenlijk inkopen van
zonnepanelen moeten dan ook ondersteund worden.
Het CDA staat achter de uitvoering van de in 2017 door de gemeenteraad
vastgestelde duurzaamheidsagenda. De gemeente Ouder-Amstel committeert zich
aan de landelijke en regionale uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid.
Het CDA is groot voorstander van maatregelen die inwoners en bedrijven in
onze gemeenten faciliteren tot duurzamer gedrag en voor goede voorlichting en
communicatie over de gemeentelijke doelen met betrekking tot duurzaamheid en het
milieu.
Naast levensloopbestendig bouwen wil het CDA voor de bestaande voorraad
woningen duurzaam energiegebruik en duurzame energieopwekking blijven
stimuleren.
De gemeente draagt actief bij aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot in de
gemeente.

Het CDA is geen voorstander van het plaatsen van meer grote windturbines op land.
Kleine windmolens met een masthoogte van maximaal 15 meter zijn wel mogelijk, indien
de plaatsing daarvan past in de omgeving, geen (geluids)overlast veroorzaakt en geen
afbreuk doet aan landschappelijke waarden. De afval inzameling in het buitengebied
door de gemeente dient te worden behouden.
Balans natuur, landbouw en recreatie
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Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de
groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo mogelijk
worden voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische
ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of
verkoop van betrokken eigenaren is daarbij gewenst.
Uitgangspunten:
•

•

•

•

•

Het CDA blijf zich inzetten voor een vitaal buitengebied. Het groene, weidse
polderlandschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van
mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit waar Nederland geliefd voor is.
Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden
overwogen. Met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur.
Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een
buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de recreant. De agrariërs
in dit gebied (Amstelland) houden door hun bedrijfsvoering het landschap open en
groen en beheren in veel gevallen ook de natuur.
Agrarische ondernemers verdienen daarom de ruimte om te ondernemen, met
in achtneming van de landschappelijke waarden. Zij zijn de groenbeheerders
van onze gemeente. Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het
belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het
landschap kunnen blijven beheren. Het CDA zet daarom in op handhaving van de
bestemmingsplannen voor het buitengebied om ‘verrommeling en verparking’ te
voorkomen.
Het CDA is voor evenwicht tussen recreatie en natuur met betrekking tot de
Ouderkerkerplas. Het bestaande evenementenbeleid voor de Ouderkerkerplas
biedt daar voldoende ruimte voor, maar dient wel periodiek in afstemming met
betrokken belanghebbenden en inwoners te worden geëvalueerd.
Het CDA is voor het behoud van een groene Amstelscheg.

Calamiteitenberging Ronde Hoep
De noodopvang van water in de Ronde Hoep moet goed geregeld worden. De
volgende uitgangspunten zijn daarbij voor het CDA belangrijk en blijven daarom
ongewijzigd:

10. Economie
Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden.
Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels
afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Voor het CDA zijn
familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.
Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan
wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en
bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig
vergunningenbeleid te voeren.
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid
van onze dorpskernen. Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf.
Duurzame werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de
historische bedrijfstak, en dus de kennis, en door het gericht aantrekken van bedrijven en
instellingen (onderwijs, zorg) die hier waarde en kennis aan toevoegen.
Naast de dorpskernen behoort ook het Amstel Business Park Zuid tot het grondgebied
van onze gemeente, een gebied dat een belangrijke functie heeft voor de
werkgelegenheid in de metropoolregio Amsterdam. Het CDA is voorstander dat vanuit de
gemeente de huidige en nieuwe ondernemers in dit gebied worden gefaciliteerd om deze
belangrijke functie in onze metropoolregio optimaal uit te kunnen oefenen.
Uitgangspunten:
•
•
•

•

Uitgangspunten:

•

•
•
•

•

•

Alle schade wordt vergoed in overeenstemming met gemaakte afspraken.
Er mag nooit méér water dan de genoemde 2.4 miljoen m3 ingelaten worden.
Het CDA ondersteunt actief initiatieven die kunnen leiden tot een beperkter
noodopvang dan welke thans door de Provincie zijn vastgesteld.
De gemeente blijft zich inzetten om te zoeken naar (regionale) maatregelen, die de
kans op het optreden van een watercalamiteit en de inzet van de Ronde Hoep als
calamiteitenpolder verkleinen.

•
•
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De gemeente stimuleert daar waar mogelijk de lokale economie.
De winkeliers vervullen een belangrijke functie in onze kernen, die verder gaat dan
alleen een commerciële functie. De gemeente onderhoudt regelmatig contact met de
winkeliers en ondersteunt de ondernemers in het versterken van de winkelcentra.
Het CDA is voorstander van een publiek/private projectorganisatie voor een nieuw
Centrumplan voor Ouderkerk. Een goede en transparante communicatie met en
betrokkenheid van alle bewoners en bedrijven in dit gebied vindt het CDA van groot
belang.
Het CDA zet zich samen met andere partijen zoals winkeliers en vastgoedeigenaren
in voor behoud en verdere verbetering van de kwaliteit van het Dorpscentrum in
Duivendrecht.
Om het plaatselijke voorzieningenniveau op peil te houden, moeten er voldoende
parkeerplaatsen zijn in de dorpscentra van zowel Duivendrecht als Ouderkerk.
Bij nieuwbouw wordt de mogelijkheid tot ondergronds parkeren uitdrukkelijk
meegenomen.
De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie hoog te scoren in de ranglijst van de
MKB vriendelijkste gemeenteverkiezing zoals deze door MKB Nederland elke twee
jaar wordt georganiseerd.
Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende
en kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale
vastgoedeigenaren.
De gemeente ondersteunt de ruimtelijke visie Amstel Business Park Zuid en
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•

werkt samen met de ondernemers en de gemeente Amsterdam aan de verdere
verwezenlijking hiervan in de komende raadsperiode.
Samen met betrokken partijen zorgt de gemeente voor een optimale afstemming
van belangen bij grote projecten als de ontwikkeling van het ABP en De Nieuwe
Kern als onderdelen van de verdere ontwikkeling van de Metropoolregio
Amsterdam. Centraal staan de kansen die deze ontwikkelingen zullen bieden voor
(nieuwe) inwoners en ondernemers, waarbij de gemeente uiterst zorgvuldig om
zal gaan met de belangen van bestaande inwoners en ondernemingen, met name
wanneer door deze nieuwe ontwikkelingen beperkingen zullen kunnen optreden.

Iedereen aan het werk
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen.
Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke
bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een
tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten
verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.
Uitgangspunten:
•
•

Binnen de regels willen wij zoeken meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke
werkervaringsplek had, moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen.
Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.
De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen
met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie
- willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede
voorbeeld geven.

De detailhandel verandert sterk. In het omgevingsplan wordt geregeld waar
detailhandel mag plaatsvinden. Voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van beide
dorpskernen is het nodig dat de bewoners en bezoekers passende belevingen
aangeboden kunnen worden. Het CDA zet daarom in op een mix van wonen, werken,
winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving
en meegegaan wordt met de behoeften van de consument. Een centrum waarin
ondernemers kunnen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan
te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen
beleven..
Uitgangspunten:
•

•
•

Schat de centra van de dorpskernen realistisch in, baken het af, en bestem binnen
dit gebied slim en ruimhartig ruimte voor winkels, horeca en dienstverleners. Houd
lege ruimtes voor experimenten van (experimentele) ondernemers. Geef ruimte
aan markten, stalletjes, exposities, voorstellingen en evenementen.
Branchevervaging en -vermenging zijn goede experimenten, die vaak voor nieuwe
bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid in de buurt zorgen.
Zorg voor ruimte of stel leegstaande panden beschikbaar waarin nieuwe vormen
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•

van detailhandel kunnen worden uitgeprobeerd, zoals markthallen, pop-up stores en
tijdelijke restaurants.
Koppel dorpscentra aan unieke evenementen om je te onderscheiden van anderen.
Dit kunnen thematische evenementen zijn die passen bij cultuur en historie van het
dorp, maar ook eenmalige festiviteiten.

Recreatie
De gemeente Ouder-Amstel realiseert zich steeds meer, dat zij aantrekkelijk is voor
toeristen en dagjesmensen. Zowel via de weg als via het water. Toeristen en recreanten
zoeken naar ervaringen en beleving van de gemeente. Ook voor de eigen inwoners
wordt het steeds belangrijker dat belevingen geboden worden. Voor winkeliers en
horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten
de gemeente bezoeken.
Uitgangspunten:
•

•

Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van de gemeente OuderAmstel als pleisterplaats van Amstelland. Vanuit de historie, omgeving en bevolking
kan het specifieke karakter van de dorpen Ouderkerk en Duivendrecht worden
ontdekt. Als dit gebeurt met hulp en betrokkenheid van de lokale bevolking
en bedrijven, ontstaat een ambassadeursgroep die na het vaststellen van de
karakterschets ook kan bijdragen aan de marketing van het beleid.
Initiatieven zoals de ‘Greenliner’ en toeristische verbindingen met Amsterdam via
het water (zoals de boot ‘De Opstapper)’ worden ondersteund om toeristen op een
aangename manier te ontvangen.

Kansen benutten
Met de nieuwe Omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijker richten
op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op het optimaal benutten van
economische kansen. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen
van een omgevingsvisie is daarbij voor het CDA vanzelfsprekend. Het CDA zal daarbij
specifiek vragen naar de belemmeringen die worden ervaren door ondernemers en dit
terugkoppelen aan het beleid waar dat aangepast kan worden.
Uitgangspunten:
•

•
•

Om ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten
toe te staan. Het CDA is voorstander van het ruimhartig toepassen van (beleids)
regels op het moment dat ondernemerschap dat vraagt in het economisch belang
van de gemeente.
Het tijdelijk gebruik van bestaande bouw of het toestaan van nieuwbouw zonder dat
dit direct prijsopdrijvend werkt voor zittende ondernemers, past binnen een gunstig
ondernemersklimaat.
In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit
belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat
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kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het
bestemmingsplan.
Duurzaamheid
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken
door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel
staat.
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en
infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van
bewoners, instellingen en ondernemers en hen de ruimte bieden.
Uitgangspunten:
•

•
•
•

•
•

•
•

Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het
mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nulop- de-meterwoningen en lagere bouwleges vragen bij duurzame investeringen.
Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw) coöperaties de sociale
huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt.
Kies voor het bouwen van bedrijfspanden of -kassen die op een goed moment weer
omgevormd kunnen worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken
kunnen worden.
De gemeente neemt het goede voorbeeld en neemt duurzaamheid op in haar
aanbestedingsbeleid, koopt groene energie in en plaatst zonnepanelen.
Het CDA zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het
jaar 2035 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van
gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van
CO2 terug te dringen. Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals
de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen,
waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
Voorlichting is een goed punt dat de gemeente kan oppakken. Deze is laagdrempelig
en de gemeente kent het beste de lokale situatie. Informeer bijvoorbeeld mensen die
een omgevingsvergunning aanvragen over mogelijkheden.
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst
met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van
afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie
op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3)
recycling.
In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder
de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden kunnen stellen aan de keuze
voor de toekomstige energie infrastructuur.
Ruime openstelling van de gemeentelijke milieudepots.
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11. Gezonde gemeentefinanciën
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk
en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid
van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de
Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen.
In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van
de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de
financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van
het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
Sparen en weerstandsvermogen
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich.
Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We
zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste
investeringen.
Transparantie
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners,
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige
jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt.
Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente
subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.
Financiën
•
Een sluitende gemeentebegroting.
•
Terughoudendheid in lastenverhoging voor onze burgers.
•
Efficiënt samenwerken in de regio om besparing te behalen.
•
Nader onderzoek naar de doeltreffendheid (de kosten en de baten) van het in stand
houden van de hondenbelasting.
Enkele nadere standpunten van CDA Ouder-Amstel op het kieskompas 2018
In januari is het kieskompas voor de verkiezingen voor de gemeenteraad 2018
vastgesteld. Op dat moment was ons verkiezingsprogramma reeds door onze
ledenvergadering definitief vastgesteld.
Voor de meeste stellingen is de onderbouwing ervan in het verkiezingsprogramma terug
te vinden. Voor de enkele stellingen waar dit niet geheel het geval is, ziet u onderstaand
deze nadere onderbouwing.
Financiën
Zoals in ons verkiezingsprogramma is opgenomen staat het CDA voor een solide
financieel beleid. Uitgangspunten zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en
gematigde lokale lasten.
In geval van financiële overschotten zal het CDA een zorgvuldige afweging maken voor
de bestemming ervan. Deze afweging betreft de keuze tot inzet van deze gelden voor
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reeds bestaande of nieuwe wensen van de gemeente waar inwoners en bedrijven
voordeel van hebben, dan wel het teruggeven van gelden aan inwoners door een
aanpassing van de gemeentelijke lasten.
De hoogte van de lokale lasten is voor het CDA van gematigd niveau. De gemeente
moet de financiële dekking hebben om noodzakelijke uitgaven te doen die passen
bij de gemeentelijke taken en een hierop afgestemde bestuurlijke en ambtelijke
organisatie, maar wel in het besef dat deze dekking voor een deel wordt gefinancierd
door de burgers en bedrijven en voor een deel daarvan door lokale lasten en heffingen.
Wat het CDA betreft zijn er geen redenen voor autonome verhogingen van de lokale
lasten. Evenwel echte onvoorziene uitgaven zouden een uitzondering kunnen
vormen. Te denken valt hierbij aan noodzakelijke en onontkoombare uitgaven voor de
jeugdzorg, de zorg voor ouderen en het milieu in onze gemeente.
Voorlichting preventie alcohol en drugs
In ons verkiezingsprogramma is over dit onderwerp het onderstaande standpunt
opgenomen:
De gemeente handhaaft en zo nodig intensiveert het beleid (jeugdpreventie) tegen
druggebruik en overmatig alcoholgebruik.
Bij dit voorgenomen beleid zet het CDA niet primair in op meer geld, maar op verdere
verbetering in de samenwerking op dit onderwerp tussen de gemeente, jeugdzorg,
onderwijsinstellingen en het jongerenwerk. De huidige besteding aan middelen
hiervoor moet dit goed mogelijk kunnen maken. Eerst als een optimale samenwerking
tussen deze organisaties niet tot het beoogde resultaat leidt kan volgens het CDA
sprake zijn om de financiële bijdrage te heroverwegen
Opvang van statushouders
Ten aanzien van het gemeentelijk beleid voor de opvang van statushouders is voor
het CDA het landelijk beleid ten aanzien het aantal op te vangen statushouders per
gemeente en dus ook voor Ouder-Amstel leidend
Basisinkomen
De vaststelling van de hoogte van basisinkomens is een landelijk thema en niet een
thema op gemeentelijk niveau. Het CDA is derhalve niet voor het experimenteren
met het basisinkomen door onze gemeente. Het CDA is voor een rechtvaardig en
barmhartig armoedebeleid in onze gemeente.
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