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 2014 - 2018 

Voorwoord. 

Geachte inwoner en kiezer van Steenwijkerland, 

Ons land lijkt in mineur. Althans, deze conclusie zou je kunnen trekken uit de mediaberichtgeving, 

dag in, dag uit. De crisis houdt ons allen bezig. Gewone alledaagse dingen zoals werk, zorg, 

voldoende inkomen, etc., blijken opeens niet meer zo gewoon te zijn. Het CDA wil blijven omzien 

naar elkaar. Juist in deze tijd, elkaar helpen en ondersteunen. Het CDA gelooft in een betrokken 

samenleving en zet daar op in. 

Het CDA staat voor politiek dichtbij mensen, waarbij iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

Kansrijk, oplossingen vinden in je directe omgeving. Het CDA heeft een programma dat de lijn naar 

een leefbare gemeenschap continueert. Veel is gerealiseerd, maar ook in de stellige overtuiging dat 

we niet klaar zijn. Politiek is nooit klaar. De wereld draait immers door en mens en maatschappij zijn 

altijd aan verandering onderhevig. 

Dit programma is de basis voor het voortzetten van ons christen democratisch gedachtegoed.  

Inleiding 

Het CDA is een moderne christendemocratische volkspartij. Voor het CDA staat de samenleving 

centraal. De betrokkenheid van inwoners bij hun gezin en familie, de school, het dorp of de buurt, 

het bedrijf, de vereniging: dat vormt  het  draagvlak voor een leefbare gemeenschap.   

Inspiratiebron 

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA 

plaats aan mensen die zich aangesproken voelen door het christendemocratische gedachtegoed. Ons 

bindt, naast geloof in democratische waarden en de zorg voor de schepping, de Bijbelse boodschap 

als grondslag en inspiratiebron.  

Het gaat daarbij steeds om mensen. Menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid 

en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin: dat zijn de constante waarden waaraan u ons 

programma kunt toetsen.  
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De kern van de CDA-filosofie als het gaat om zowel algemeen beleid als mede het sociaal beleid in 

het bijzonder is samen te vatten in het citaat van Mattheus: ‘wat u doet voor de minsten onder ons 

doet u voor Mij’.  

Uitgangspunten 

Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christendemocratische 

gedachtegoed inhoud geven. 

• Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. Het 

CDA wil rechtvaardig beleid, wil in het bijzonder de belangen van sociaal en economisch zwakkeren 

beschermen. 

• Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Van de sterkeren 

mogen offers gevraagd worden voor de zwakkeren. Het CDA staat voor rechtvaardig sociaal beleid en 

doet een appèl op inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om te werken aan 

maatschappelijke ontplooiing met en voor alle mensen. 

•  Gespreide verantwoordelijkheid: het CDA wil dat mensen en hun maatschappelijke omgeving zich 

kunnen ontplooien. Met de publieke gerechtigheid als norm erkent het CDA de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en organisaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Rentmeesterschap: het CDA gaat zorgvuldig om met haar omgeving. Niet alleen het natuurlijk 

milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, 

arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap is de verantwoordelijkheid voor het bewaren 

van onze aarde en van al haar bewoners. De natuur is ons gegeven om ervan te genieten, van haar 

vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden intact te laten en te bewaren. Immers, de 

planeet waarop wij leven, lenen we van onze kinderen! 

Wanneer we deze vier hierboven genoemde basisprincipes vertalen naar de praktijk van alle dag 

komen we feitelijk tot 7 zeer praktische uitgangspunten in ons dagelijks handelen. 

1. De samenleving staat altijd voorop, niet de overheid. 

2. Er is een taak voor iedereen in onze maatschappij, 

3. We gaan uit van een eerlijke economie. 

4. Tegen profiteurs 

5. De familie, het gezin, als fundament van de samenleving. 

6. Een zelfbewust en trots Nederland, verbonden met Europa.  

7. De toekomst van onze kinderen. 
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Leven in Steenwijkerland 

Waar gaat het over? 

Het is goed leven in Steenwijkerland. We zien om naar elkaar en met meer dan 90% van de jongeren 

gaat het goed. De eigen kracht van inwoners wordt versterkt en de energie die in de samenleving 

aanwezig is, wordt zo veel mogelijk benut. Iedereen doet mee. Met eigen mogelijkheden en op eigen 

niveau. Voor het CDA staat de samenleving centraal. Het CDA gaat de verbinding aan met de 

samenleving. 

Waar staan we voor: 

Jeugd en Gezin.  

Gezond eten en voldoende beweging zijn voor iedereen van levensbelang. Het CDA wil de 

volkstuinen stimuleren: eet uit je eigen volkstuintje; lekker en gezond. Ook wil het CDA dat inwoners 

steeds meer bewust worden van de risico’s van alcoholgebruik. Onder meer door de Horeca 

ondernemingen eerder te sluiten in het kader van Vroeg op stap’. Ook wil het CDA afspraken maken 

met betrekking tot de jeugdketen. Het is een goed initiatief, wat de leefbaarheid vergroot. De 

spelregels hiervoor kunnen vastgelegd worden in een convenant.  

Het Centrum voor jeugd en gezin is een succes en wordt uitgebouwd als het spil in de jeugdzorg. 

Geen bureaucratie, de professionals op de werkvloer geven de zorgrichting aan.  

Het CDA zet zich in voor “Kind in de Kern” (zorgadviesteams basisscholen). Het zo vroeg mogelijk 

signaleren, zorgt ervoor dat kleine probleempjes, kleine oplossingen vragen. De veerkracht van het 

gezin staat hierbij centraal. Pleegkinderen horen in een gezin, niet in een instelling. 

De jeugdgemeenteraad is opgestart. Het CDA geeft de jongeren de ruimte om hieraan vorm en 

inhoud te geven. De gemeente faciliteert. De jongerengemeenteraad is een serieuze 

gesprekspartner. 

Het CDA is voorstander voor de doorzetting van een Maatschappelijk Brede Oriëntatie (MBO) voor 

leerlingen als de gewenste vervanger van de nu al afgeschafte verplichte maatschappelijke stage.  

Realisatie van brede scholen, waar dat wenselijk is. Het CDA wil dat het Brede School concept wordt 

neergezet als middel en niet als doel om alleen meerdere scholen fysiek onder een dak te krijgen. 

Leefbaarheid 

De betrokkenheid van inwoners vormt het draagvlak voor een leefbare gemeenschap. Initiatieven 

vanuit de samenleving willen we koesteren. Het CDA roept de inwoners op medearchitect te zijn van 

de samenleving. Het CDA erkent en benut de eigenheid en de autonomie van de samenleving. 

Het CDA wil het Leefbaarheidsfonds opnieuw voeden. De dorpshuizen en wijkcentra zijn vaak de spil 

voor leefbaarheid. Het CDA zet zich in voor investeringen voor het up-to-date maken van 

Multifunctionele Accommodaties (MFA’s). Ossenzijl en Dwarsgracht komen wat het CDA betreft nog 

zeker aan bod. Ook vindt het CDA dat de samenleving zelf de exploitatie van dorpshuizen en 

sportaccommodaties gezond moet houden.  
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Leefbaarheid in kernen en wijken is zo belangrijk dat die waar mogelijk gefaciliteerd moet worden 

door de lokale overheid. Er moet aandacht blijven voor de maatschappelijke ontwikkeling on 

Oostermeenthe. Ook de doorontwikkeling van het kernen- en wijkenbeleid is een must. De 

basisvraag blijft: wat kan en wil een gemeenschap zelf regelen?   

Er moet structureel meer aandacht komen voor de vrijwilliger als “het cement van de samenleving”. 

Het CDA stimuleert en faciliteert daarom waar mogelijk vrijwilligerswerk. 

Het is aantrekkelijk wonen in de kernen van Steenwijkerland. Het CDA ziet het leefbaar maken en 

houden van de woonkernen als een prioriteit en grote uitdaging voor de gemeenschap als totaal.   

Sport 

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen sporten, daarom wil het CDA er voor zorgen dat sport voor 

iedereen dichtbij is, waardoor de sportdeelname binnen de gemeente ook op peil blijft. Ook levert 

sport een belangrijke bijdrage aan respect en tolerantie.  

Naast het vele plezier dat onze inwoners in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere 
buurten, betere prestaties op school en minder overgewicht. Ook wil het CDA een integrale 
benadering, waarbij het beweegteam een spil is tussen onderwijs, cultuur, 
eerstelijnsgezondheidszorg, buurt, welzijn en eventueel de wijkagent.  

Ondanks de bezuinigingen blijven we investeren in sport. Alle sportaccommodaties op NOC-NSF 
norm. Het CDA kiest hierbij voor doelmatige, multifunctionele accommodaties.  

Het CDA biedt talenten de kans te excelleren op het gebied van sport en cultuur. Evenementen zijn 
hiervoor van groot belang en zetten de gemeente breder op de kaart. 

Zorg 

Het CDA wil dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen en als dat niet kan zo thuis als mogelijk; 

zelfredzaamheid wordt gestimuleerd net als de mantelzorg.  

Sociale contacten zijn net zo belangrijk als de zorg op zich. Het CDA wil de wijkverpleegkundige met 

een brede inzet voor jong en oud. Ook moet de samenwerking tussen kerken en 

hulpverleningsinstanties verder worden uitgebouwd.  

Het CDA staat voor een zorgvuldige overdracht van verantwoordelijkheden in het sociale domein 

(jeugdzorg, awbz, en onderkant arbeidsmarkt) van het rijk naar de gemeente. Samen met de 

inwoners en betrokken partijen bepalen wat nodig is en beter kan. Het CDA ziet kansen om het 

goedkoper en beter te doen. Het CDA kiest voor een betrokken gemeenschap. Juist op dit thema kan 

de betrokkenheid zorgen voor betere zorg voor minder geld. Om dit te bereiken zet het CDA zich in 

voor de volgende punten: 

 Vraag gestuurde zorg in plaats van aanbod gestuurd. 

 Vertrouwen in plaats van controle. 

 Oplossingen door samenleving in plaats van oplossingen door Den Haag. 

 Kijken naar de context van de directe leefomgeving in plaats van kijken naar de regels. 
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Het CDA wil een voldoende aantal verpleeghuisplaatsen in de verzorgingskernen Steenwijk, 

Vollenhove en Oldemarkt.  Ook moet de verpleegzorg bij mensen thuis uitgebreid worden in de 

Woon-zorg zones. In deze zones is 24 uur per dag gekwalificeerde verpleegkundige capaciteit 

beschikbaar. 

Het CDA zet in op verlaging van de wachttijd voor schuldhulpverlening. Dit door middel van inzet van 

de samenleving zelf. Help iemand bij je in de buurt met het op orde krijgen van zijn of haar financiën. 

Schuldenvrij is een belangrijke voorwaarde om uit een sociaal isolement te komen. 

Werken in Steenwijkerland 

Waar gaat het over? 

Economische ontwikkelingen zijn steeds meer afhankelijk van kennis en de verbinding hiervan met 

hoogwaardige maakindustrie. Maar daarin is ook een goed ondernemersklimaat essentieel, waarbij 

onder meer bedrijventerreinen en ICT-infrastructuur gericht zijn op het delen en gebruiken van 

kennis, onder andere door snel internet.  

De plattelandseconomie is in Steenwijkerland van groot belang en het is noodzakelijk dat er gezorgd 

wordt voor voldoende ruimte in zowel beleid als planologie. Ook moet er ruimte zijn voor 

opschalende gezinsbedrijven voor alle sectoren. Het CDA hanteert hierbij de term “gezinsbedrijf 

plus”.  

Voor Steenwijkerland is toerisme van groot belang en het CDA wil dat zo duurzaam mogelijk 

stimuleren. Voorzieningen op orde, niet alleen introduceren maar ook degelijk onderhouden, met 

verbindingen naar de eigen streekcultuur. Mooie plaatsen, prachtige natuur, musea en culturele 

evenementen, zijn aantrekkelijke, toeristische trekpleisters. Grootschalige evenementen zijn van 

toeristische betekenis en willen we steunen.  

Waar staan we voor 

Het CDA wil werkgelegenheidsgroei, meer werkgelegenheid in de sectoren toerisme, agrarische 

sector, hoogwaardige maakindustrie, zorg, wellness en duurzaamheid. Scholingsmogelijkheden in de 

eigen gemeente zouden hier op aan moeten sluiten. We denken dan aan HBO en MBO niveau. Alle 

jongeren zijn in beeld. Ze gaan naar school, hebben een startkwalificatie of werk. Bij 

Ondernemerschap, Zelfstandige (ZZP) en Werkgelegenheid denkt het CDA aan een Eén op één 

benadering bij het vinden van werk en activiteiten.  

Het CDA vindt het belangrijk om samen op te trekken met het bedrijfsleven. Bestaand bedrijfsleven 

blijft voor het CDA prioriteit. Acquisitie en arbeidsmarkt als ‘gezonde’ Publiek Private Samenwerking 

(PPS). Een goed voorbeeld is de revitalisering van onze bedrijventerreinen. Binnen de kaders de 

vrijheid aan de ondernemers.  

Het CDA wil zaken doen met ondernemers met ‘moraal’.  Dat betekent ondernemers die meer 

duurzaam innoveren, die alle talenten van mensen benutten die ‘wortel schieten’ in de samenleving. 

Naast de productie van voedsel en energie vervult de landbouw in onze gemeente ook een grote rol 

als landschapbeheerder. De landbouw levert een belangrijk aandeel voor de inrichting van het 

gebied. Daarnaast is Steenwijkerland zeer in trek  bij watersporter en toerist. Verbreding van de 
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landbouw moet planologisch tot de mogelijkheden blijven behoren. Voorbeelden zijn o.a. het runnen 

van een zorgboerderij of het uitrollen van overige toeristische trekpleisters.   

Het CDA heeft zorg voor de leefbaarheid in binnensteden. ‘Fun-shoppen’ is alleen voorbehouden 

voor binnensteden. Het CDA wil geen uitbreiding van de koopzondagen in Steenwijkerland. Ook is 

het CDA tegen het uitbreiden van het betaald parkeren. Ook moet er meer aandacht komen voor 

parkeervoorzieningen voor ouderen en minder valide inwoners.  Om de aantrekkelijkheid van de 

binnensteden te vergroten, wil het CDA een strategisch partnership met de verschillende 

winkeliersverenigingen.  

De vele zelfstandigen (ZZP) hebben zich verenigd en zijn een partner van de overheid. Het CDA wil de 

ZZP-er blijven faciliteren bij eventuele doorgroei, bijvoorbeeld door het financieel ondersteunen van 

ondernemershuizen.  

Het CDA is voorstander van transparant aanbestedingsbeleid. Plaatselijke bedrijven hebben ruim 

voldoende kans mee te doen. Meervoudig onderhands aanbesteden is de norm als er voldoende 

plaatselijke aanbieders zijn. 

Mensen met een bijstandsuitkering zetten zich in voor de maatschappij. De vraag dit het CDA de 

inwoners wil stellen is ‘Wat doe jij voor de samenleving als je een uitkering krijgt?’ 

Wonen in Steenwijkerland 

Waar gaat het over? 

Het is aantrekkelijk wonen in Steenwijkerland. Veel groen, natuur, goede uitvalswegen, adequate 

treinverbinding, prima sportvoorzieningen en een fantastisch theater. Een goed basis. 

Het CDA wil dat die basis blijft en zet in op leefbaarheid. Gezamenlijke inzet met eigenaren van 

sociale huurwoningen om leefbaarheidsimpulsen te realiseren is noodzakelijk. Er is een groot aanbod 

van koopwoningen in alle prijsklassen. In het kader van de verantwoordelijkheden die de gemeente 

krijgt in het sociale domein is het noodzakelijk om opnieuw een “Sociale Atlas Steenwijkerland ”te 

maken. Er is sprake van een grote externe invloed, buiten gemeentelijk, op de huizenmarkt in 

Steenwijkerland en er is onvoldoende balans tussen het aanbod huurwoningen en koopwoningen. 

Waar staan we voor. 

Met betrekking tot de woningmarkt wil het CDA voorlopig geen nieuwe bouwkavels uitgeven, eerst 

moet de bestaande voorraad worden opgemaakt. Hierin past ook dat er wordt gekozen voor 

inbreiding, kwaliteit voor kwantiteit. Het CDA wil de huizenmarkt blijven monitoren, zowel de huur 

als koopwoningen.  

Het CDA vindt handhaving van de leegstandswet belangrijk. Ook wil het CDA een heroverweging van 

de middelen in het Volkshuisvestingsfonds als gevolg van de verkoop van Woningbouwbedrijf 

IJsselham. Verder wordt er voortgang gegeven aan visie op wonen en leefbaarheid. 

Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt vervullen een bovenlokale functie. Het CDA zet zich actief in om 

Oldemarkt voor deze functie te behouden. 
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Het CDA wil een actieve inzet om te komen tot realisering van voldoende goedkope, betaalbare en 

kwalitatief goede huurwoningen, en tot het opknappen van de openbare ruimte in de voormalige 

gemeente IJsselham. We willen de maatschappelijke inbreng i.c. de maatschappelijke betrokkenheid 

van een woningcorporatie, om te komen tot verduurzaming (energiezuiniger maken) van de 

bestaande woningvoorraad. 

Behoud van huurwoningen in de goedkope(re) categorie zijn in deze moeilijke tijd van essentieel 

belang. Kleinschalige woonvoorzieningen in de woonwijken en levensloopbestendigheid. Het CDA 

vindt het belangrijk dat huurderorganisaties een stem hebben bij wijkvernieuwing e.d. In plaats van 

rijtjes bouwen naar hofjes. Bewoners weten immers als geen ander wat er leeft en speelt! 

Het CDA heeft oog voor het steeds groter wordende aantal 65plussers. Dat heeft consequenties voor 

Wonen en Zorg. Een menswaardig bestaan staat altijd voorop. De eigen vertrouwde omgeving of wijk 

heeft een hoge prioriteit.  

Schoon en Veilig in Steenwijkerland 

Waar gaat het over? 

De gemeente Steenwijkerland staat qua oppervlakte in de top 10 van grootste gemeentes. Een 

prachtige gemeente met tal van mogelijkheden op het gebied van recreatie, bedrijvigheid en wonen. 

Het CDA wil dat Inwoners zich thuis voelen in hun leefomgeving, die aantrekkelijk, schoon en veilig is. 

Daarvoor is deelname en betrokkenheid van de inwoners noodzakelijk, naast het gemeentelijk 

creëren van de randvoorwaarden. Je moet je veilig voelen in de stad, dorp, of buurt. Wijkgericht 

werken is een goede manier. 

Waar staan we voor 

Verkeersveiligheid moet bevorderd worden, 30 km zones leveren daarin een belangrijke bijdrage. 

Fietsers en voetgangers zijn geen verkeersremmers in 30 km zones. Zo min mogelijk verkeerslawaai 

in de woonzones. Handhaven van maximale snelheden in woongebieden krijgt van het CDA eerste 

prioriteit. De wijkagent moet zeer zichtbaar en zeer toegankelijk zijn. 

Het CDA vindt dat het aantal verkeersveilige fietsroutes moet worden vergroot. Dit is van belang 

voor zowel de fietsende jeugd als ook het recreatieve fietsverkeer.  

De kwaliteit en bekendheid van de regiotaxi moet worden verbeterd, waardoor het gebruik toe zal 

nemen en de tarieven omlaag kunnen.  

De gemeentelijke diensten en de inwoners zorgen er samen voor dat de buurt schoon en netjes blijft. 

Wat kapot is wordt gerepareerd, wat vuil is wordt schoon gemaakt, waar afval ligt wordt dat 

opgeruimd. Met, voor en door de buurtbewoners.  

Het onderhoudsniveau van wegen en groenvoorzieningen is redelijk op peil. Toch kunnen ook hier de 

nodige verbeteringen worden aangebracht. Wijkgericht werken als norm. Wellicht kunnen we 

mensen verantwoordelijk maken voor een stukje groen. Samen de schouders eronder voor een 

resultaat waar we met z’n allen trots op kunnen en willen zijn. Het CDA wil er voor zorgen dat 

Steenwijkerland de groenste gemeente van Nederland blijft. 
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Duurzaam Steenwijkerland 

Waar gaat het over? 

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Of: wij erven de aarde van onze kinderen! 

Omdat de hoeveelheid fossiele grondstoffen steeds verder afneemt maar vooral ook omdat die vorm 

van energieopwekking schadelijke gevolgen heeft voor ons milieu, wil het CDA de focus houden op 

nieuwe of hernieuwde duurzame energiebronnen. Denk aan biomassa, bodem- wind- en zonne-

energie.  Energie besparen en nieuwe energie zijn nodig om op lange termijn efficiënter te 

ondernemen, goedkoper te wonen, slimmer te werken en gezonder te leven. 

Waar staan we voor 

De lange termijndoelstelling van het CDA is dat de gemeente Steenwijkerland een energie neutrale 

gemeente wordt. Daardoor levert zij op een verantwoorde wijze een bijdrage aan het tegengaan van 

het broeikaseffect (global warming). Er zal blijvend gemonitord moeten worden waar we staan in 

onze doelstellingen voor een energie neutrale gemeente. 

De niet-fossiele energiewinning moet gestimuleerd worden. Het CDA wil ruimte voor innovatie en 

experimentele ontwikkelingen. Duurzaamheid moet een criterium worden voor het 

aanbestedingsbeleid. Ook vraagt het CDA aandacht voor energiebesparing in bestaande 

woningvoorraad en bedrijven.  

Steenwijkerland tot uw dienst 

Waar gaat het over? 

Steenwijkerland bestaat nu bijna 13 jaar. Een mooie gemeente. De relatie met de plaatselijke 

belangen is sterk verbeterd. De digitale dienstverlening is op orde en wordt nog steeds uitgebreid. 

Makkelijk een bestelling doen of een afspraak maken van achter je laptop. 

Binnen onze gemeente spelen de plaatselijke belangenverenigingen (PB) een belangrijke rol. Het PB 

signaleert wat er speelt in de samenleving.  

De gemeente Steenwijkerland is financieel gezond. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd, 

ondanks dat zijn de reserves op voldoende niveau. Dankzij die investeringen is de 

exploitatiebegroting niet zwaar belast.  

Waar staan we voor 

Een betere dienstverlening voor minder geld. De afgelopen periode is bewezen dat op een andere 

manier de dienstverlening te verzorgen, er minder geld nodig is. De kwaliteit is sterk verbeterd, dat 

blijkt onder meer uit de omnibusenquête. De doorontwikkeling zal het CDA kritisch volgen.  

Je maakt een afspraak als je diensten wilt afnemen van de gemeente. De garantie moet zijn dat er 

dan geen wachttijden zijn. Het is anders, makkelijk en goedkoper.  



 9 

We gaan uit van een uitstekend toegankelijk ambtelijk apparaat. Medewerkers die meedenken met 

inwoners en ondernemers en een goed inlevingsvermogen hebben. We verwachten een houding van 

elkaar helpen en verder helpen. Het CDA vindt dat contextafwegingen voor regels gaat. 

Het CDA is tegen het vervangen van vaste functieplaatsen door min of meer permanente inhuur van 

externen, die per saldo duurder uitpakt.  

Qua schaalgrootte wil het CDA een gemeente die een optimale dienstverlening kan verlenen aan de 

inwoners. Deze grootte laat zich niet uitdrukken in een minimale omvang qua aantal inwoners. 

Samenwerking met omliggende gemeentes kan nuttig zijn. 

Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid met een reëel sluitende meerjarenbegroting. Door 

de financiën op orde te houden wordt voorkomen dat lasten worden doorgeschoven naar de 

volgende generaties. Het CDA vindt dat eventuele lastenverzwaring voor de inwoners niet hoger mag 

zijn dan de inflatiecorrectie. Dit kan betekenen dat er bezuinigingen doorgevoerd moeten worden, 

het CDA is bereid ‘echte keuzes’ te maken. Ook hier geldt het principe ‘nieuw beleid voor ‘oud 

beleid’. 

  

  


