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Voorwoord
Dit programma is tot stand gebracht door een programmacommissie van 10 personen. Bij de
voorbereiding hebben zij gesproken met 25 organisaties en verenigingen over de onderwerpen die
voor Eemnes belangrijk zijn. De input uit die gesprekken is bij de uitwerking van het programma
meegenomen. De CDA leden hebben in de algemene ledenvergadering van 21 november 2017 de
definitieve inhoud bepaald en goedgekeurd.

Onze visie voor Eemnes
Voor ons zijn de sociale vitaliteit en het dorpse karakter dé twee kernwaarden van Eemnes. Deze
kernwaarden willen we behouden en versterken door te zorgen voor goede voorzieningen en een
klimaat waarin verbindingen ontstaan en verstrekt worden.
Wij maken ons hard voor een sterke Eemnesser samenleving waarin betrokken inwoners met elkaar
samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in
onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!
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1. Waarden en traditie
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. 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 tradities ook in Eemnes al generaties lang worden doorgegeven. Waarden en
tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Het CDA Eemnes koestert de
waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.

1.1 Lokale eigenheid
Eemnes kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken
of kenmerkende feesten. Het is belangrijk dat de gemeente activiteiten ondersteunt die zijn gericht op
binding en ontmoeting tussen mensen onderling en die zijn gericht op het overdragen van de
Eemnesser cultuur, waarden en tradities zoals die zich in ons dorp mét stadsrechten aan de dag legt.

1.1.1

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 onze gemeenschap. Daarom vinden
wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het
lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere
culturele voorzieningen.
De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met
lokale initiatieven, Stichting Kunst Eemnes of het bedrijfsleven. Ook ondersteunt de gemeente
muziekscholen, bibliotheken en (lokale) archieven.

1.1.2

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA
Eemnes hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed en feesten van
gemeenschappelijkheid, zoals Koningsdag, schuurfeesten en feestweken. Bij 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.

1.2 Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, 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. Het CDA Eemnes richt zich 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 vandalisme.

1.2.1

Veiligheid in de buurt

Het gevoel van veiligheid bij burgers is wat voor het CDA Eemnes centraal staat. En hoewel de cijfers
rond criminaliteit in Eemnes een beeld geven dat boven gemiddeld goed is, blijft het veiligheidsgevoel
van inwoners hierbij achter.
Eemnes is dus op de goede weg. De gemeente blijft de inwoners actief informeren over preventieve
maatregelen en laat hen meedenken en meewerken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in
de buurt. Bijvoorbeeld gebruik van buurtapps, informatie over inbraakpreventie en beschikbare
subsidies, informatiebijeenkomsten etc.
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Goede straatverlichting draagt bij aan het veiligheidsgevoel van burgers. Op een aantal plaatsen is de
verlichting voor verbetering vatbaar. De gemeente kan burgers stimuleren deze “dark-spots” te
melden zodat deze worden opgelost.
Naleving van de regels en opsporing van overtreders is naast een taak van de politie ook een taak van
de gemeente. De gemeentelijke wet en regelgeving bepaald in belangrijke mate de effectiviteit van
het gemeentelijk toezicht. De gemeente moet zich actief inzetten om deze wet en regelgeving zo
actueel mogelijk te laten zijn en daar waar nodig corrigerend op te treden.
Het CDA Eemnes 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. Voor meer blauw op straat
maakt het CDA zich hard om naast de reguliere wijkagent(en) een opleidingsplek te creëren voor
wijkagenten.
De gemeente stimuleert het maken van meldingen en/of aangiften bij de wijkagent(en). Enerzijds
zodat daders worden opgespoord, anderzijds zodat er onderbouwing is voor politie inzet.
Hoewel cameratoezicht op uitvalswegen een ideaal opsporingsmiddel zou kunnen zijn heeft dit nogal
wat implicaties met betrekking tot de privacy. Veel particulieren en bedrijven binnen de gemeente
maken echter gebruik van cameratoezicht en de gemeente kan deelname aan het politie-project
“camera in beeld” stimuleren. Op deze manier kan opsporing worden vergemakkelijkt.

1.3 Cultuur, erfgoed en sociale cohesie
Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van burgerschap en
de waarden die daarbij horen.

1.3.1

Burgerschap

Burgerschap is het nemen 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. Zonder zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven.
Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden.
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 het dorp
en in de buurt laten groeien.
De naturalisatie dag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse nationaliteit krijgen
uitgereikt, wordt uitgebreid. Ook jongeren die 18 jaar zijn geworden, krijgen voor deze gemeentelijke
‘burgerschap dag’ een uitnodiging.

1.3.2

Integratie

De toestroom van vluchtelingen naar Europa is ook een ‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op
huisvestingsgebied. Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij het vinden van een
woning, maar de gemeente heeft wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA Eemnes wil dat
gemeente bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid
van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.
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Het CDA Eemnes wil mensen zo veel mogelijk gespreid over de gemeente huisvesten, liefst niet
geconcentreerd op één plek in het dorp. De gemeente zal samen met huisvestingspartners hier
inspanning voor moeten leveren.
Daarbij vinden wij dat vergunninghouders te lange tijd of zelfs permanent aangewezen zijn op de
bijstand. Waar de gemeente vergunninghouders voorziet van middelen gebeurt dat in eerste instantie
zoveel mogelijk in natura.
Ook vindt het CDA Eemnes het van groot belang dat initiatieven om integratie te bevorderen door de
gemeente ondersteund worden. Te denken valt aan initiatieven als “goede buren”, het taalcafé en
zogenaamde “buddy” systemen.
Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.

1.3.3

De rol van het bestuur

Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners zelf bijdragen aan de samenleving vraagt het CDA
bijzondere aandacht voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders.
Een netwerkende of zelfs participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. Bij een
participerende overheid moeten bestuurders vanuit publieke doelen aansluiten bij inwoners en
bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente moet vooral kader stellend en
ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een beheerste, voorzichtige en verbindende
houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief
ruimte geeft.
Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden het daarbij
belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op
gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang.

1.3.4

Bestuurlijke toekomst

Het CDA Eemnes hecht aan goed bestuur en een gemeentelijk apparaat met slagkracht. Gemeenten
krijgen steeds meer- en meer complexe- taken te vervullen. Dat kan een kleine gemeente als Eemnes
niet meer op eigen kracht.
Net als de meeste Eemnessers, zijn wij vóór het behoud van een zelfstandige gemeente, zodat Eemnes
haar eigen keuzes kan blijven maken over bijvoorbeeld woningbouw, voorzieningen en gemeentelijke
belastingen. Zelfstandigheid is echter alleen mogelijk als er vergaand wordt samengewerkt met andere
gemeenten, zodat er voldoende kennis en kwaliteit is om taken goed uit te voeren. Als de huidige BELsamenwerking stopt door gemeentelijke fusies in het Gooi, wil het CDA dat de gemeente Eemnes een
alternatief samenwerkingsverband zoekt.

1.4 Winkeltijden
Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die in onze cultuur is
uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Voor het CDA Eemnes is het belangrijk
dat er balans bestaat tussen werken, vrije tijd en rust. Vanuit die gedachte is uitbreiding van
winkelopeningen op zondagen niet wenselijk.
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2. Sterke samenleving
Wij willen de komende jaren blijven werken aan een sterke Eemnesser gemeenschap waar 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 samenleving 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 samenleving laat
meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor
inwoners zelf.

2.1 Samenlevingsgericht werken
Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van
gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De gemeente is
allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. 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 regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen
problemen alleen worden opgelost door samenwerking.

2.1.1

Dienstverlening gemeente

Voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding van de zijde van de
gemeente belangrijk. Het CDA staat voor een overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en
de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom.
Als de gemeente een natuurlijke bondgenoot van zijn inwoners wil zijn, is het ook goed daar in de
uitstraling zo veel mogelijk aan te doen. Wij willen een open gemeentelijke organisatie, waarbij
gemeente en inwoners elkaar op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid aanspreken om samen tot
goede oplossingen te komen.
Daarom is het gemeenteloket ook buiten kantoortijden open en kunnen zaken digitaal geregeld
worden. Tegelijkertijd is het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om het vroeg in een
proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De
communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente
communiceert in eenvoudige en heldere taal.

2.1.2

Recht om uit te dagen

Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht
krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om
van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of
de zorg voor ouderen.

2.2 Doe mee
Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners 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.
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Bij initiatieven vanuit de samenleving –groot of klein- verwachten wij dat de gemeente actief
meedenkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor
een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of
bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn.
Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met regels en verordeningen.
Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. Wees daarbij
transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet
vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden, wat hun beïnvloedingsmogelijkheden zijn en wat
niet.

2.3 Verenigingen en vrijwilligers
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel
in de binding en leefbaarheid van ons dorp. We zien dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken
overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze
ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen
om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Zo wil het CDA dat de gemeente zorgt voor een
collectieve vrijwilligersverzekering.

2.3.1

Meer ruimte, minder knellende regels

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 verenigingen te binden. De gemeente moet de
randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van
wet- en regelgeving.
Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel
echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het
verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren. Wij bepleiten in het bijzonder het soepel
omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het
verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk.

2.4 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn
Bewegen is heel 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.

2.4.1

Goede sportvoorzieningen

Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk. Wij zijn vóór de nieuwbouw van het Huis van Eemnes,
waarin sporten en bewegen optimaal gefaciliteerd wordt en (nog) toegankelijker wordt voor alle
Eemnessers.
Ook willen wij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten
in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren
van een skeelerbaan of een trimbaan.
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 het welzijn van
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mensen en de leefbaarheid van ons dorp. De aangestelde buurtsportcoach geeft ondersteuning zowel
in de buurt als ook aan verenigingen.
De bestaande gemeentelijke tegemoetkoming, daar waar door financiële omstandigheden de
contributie niet kan worden betaald, willen we handhaven.

2.5 Bereikbaarheid
Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke mogelijkheid
met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een
sociaal vraagstuk.

2.5.1

Goed openbaar vervoer

Openbaar Vervoer (ov) draagt bij aan betere bereikbaarheid. Het stelt mensen in staat om te
participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. In Eemnes zijn de
ov-voorzieningen beperkt. Het CDA stelt zich open voor nieuwe initiatieven op dit gebied.
Met de te realiseren HOV-verbinding ontstaat een snellere aansluiting op Almere, Huizen, Hilversum
en Utrecht. Het vervoer binnen de gemeente Eemnes en het vervoer voor minder mobiele inwoners
vraagt echter onze blijvende aandacht. Wij willen meer schoolvervoer en ouderenvervoer mogelijk
maken, waarbij we de samenhang/bundeling met de huidige faciliteiten (buurtbus, wsw-vervoer en
rollybus) willen verkennen.
We ondersteunen nieuwe vervoersconcepten, zoals het ANWB-automaatje. Bij deze vervoerdienst
verzorgen mensen met hun eigen auto het vervoer voor anderen.

2.5.2

Verkeer

Het CDA wil de verkeersdruk op de Laarderweg verminderen door meer verkeer over de
Stadwijksingel en Noordersingel te leiden. We willen verdere toename van autoverkeer door het
dorpscentrum voorkomen door een ontsluiting te maken van de Zuidersingel naar Wakkerendijk, bij
voorkeur via de Eikenlaan. Zo’n nieuwe ontsluiting is een voorwaarde bij volgende nieuwbouwplannen
in de Zuidpolder.
Om verkeersopstoppingen bij scholen te voorkomen worden de wegen rondom de scholen ingericht
volgens het Kiss & drive principe.

2.5.3

Verkeersveiligheid

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,
vooral bij scholen, de Minnehof, sportclubs en het te realiseren Huis van Eemnes. Iedereen moet op
een veilige manier op weg kunnen.
Wij willen dat er werk gemaakt wordt van het verbeteren van de doorgaande (snelle) fietsroutes,
zowel binnen het dorp (Noord-Zuid routes) als daarbuiten. Prioriteit hebben de fietsroutes van/naar
de scholen, het Huis van Eemnes en de Minnehof als ook het rode fietspad door noord en zuid buurt
met oversteek op de Laarderweg.
Met komst van het Huis van Eemnes moeten ook de kind-linten worden aangepast.

2.6 Voldoende en betaalbare woningen
Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van
inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn
op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over
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woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende
levensfasen.
Wij vinden het belangrijk om jonge mensen een kans op de woningmarkt te geven en daarmee
tegelijkertijd de vitaliteit van ons dorp te behouden. Daarom is een speerpunt voor ons om meer
starterswoningen te realiseren. Het CDA wil de bestaande bouwafspraken voor de Zuidpolder
aanpassen om dit doel te bereiken. Ook bij toekomstige (vrijkomende) bouwlocaties willen we dit
realiseren. Wij willen woningen bouwen die duurzaam behouden blijven voor deze doelgroep.
Wij verwachten van de gemeente dat zij open staat voor initiatieven op het gebied van particulier
opdrachtgeverschap. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe
Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.
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3. Familie en gezin
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. Daar waar het jongeren minder vergaat dienen
we de helpende hand te bieden.

3.1 Gezinnen
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.

3.2 Kindvriendelijke buurten
De buurt waarin kinderen opgroeien is belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende
leefomgeving waarin het kan spelen en veilig kan opgroeien.
Burgerinitiatieven voor buurtactiviteiten voor kinderen en/of jongeren kunnen rekenen op
medewerking van de gemeente.

3.3 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.
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 gemeente zorgt voor goede huisvesting van het onderwijs in Eemnes.
We willen de mogelijkheden van het regulier openbaar vervoer zo goed mogelijk benutten voor
leerlingenvervoer, bijvoorbeeld door verplaatsing van haltes of aanpassing van bus routes en -tijden.
Daarnaast hebben we de wens een busje voor leerlingenvervoer te laten rijden.

3.4 Hulp
Essentieel is dat ouders weten waar hulp beschikbaar is, de drempel om hulp te zoeken zo laag
mogelijk is en hulp snel geboden wordt. De hulp is ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Uit
welk potje de hulp betaald moet worden, moet geen ‘sta in de weg’ zijn.
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Voor jongeren en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben is er het jeugd en gezinsteam. Het
CDA wil dit team voldoende ruimte en middelen geven om hun taken adequaat en deskundig te
kunnen uitvoeren
Wij zien graag meer verbinding en coördinatie van de organisaties en professionals die actief zijn bij de
maatschappelijke ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Het Jeugd en Gezinsteam en het
Huis van Eemnes kunnen hier een centrale rol in vervullen. De gemeente ondersteunt deze
samenwerking door te vertrouwen op de deskundigheid en betrokkenheid van deze ‘partners’ en door
subsidies te verbinden aan gezamenlijk bereikte resultaten.
Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind en
onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar.
Wij vragen specifiek aandacht voor:
•
•
•
•

De voorbereiding van aanstaande ouders op het ouderschap
Zwemles voor kinderen van statushouders
De inzet van kind pakketten voor kinderen die moeilijk toegang hebben tot activiteiten buiten
school
Meer (financiële) ondersteuning van pleeggezinnen

3.4.1

Samen met maatschappelijke organisaties

Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers,
verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar.
Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang.
Goed en regelmatig contact met de kerken is belangrijk. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal
domein. De kennis van kerkelijk werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. is van
nut bij hulp in individuele situaties en bij de ontwikkeling van beleid.
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar 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 om verantwoordelijkheid te dragen.
Het is waardevol om vrijwilligers te trainen 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.
Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en
ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden het
onwenselijk dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat gemeenten een
financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren dreigen ‘tussen de wal en
het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de
Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente moet oog
hebben voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkelen door bijvoorbeeld een zachte
overgang te realiseren en de gemeentelijke zorg langer door te laten lopen.
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4. Zorg voor elkaar
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht
geslacht, 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. Ons uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen de wal en het schip mag
vallen. Wij willen meer verbinding en coördinatie van de organisaties, professionals en vrijwilligers die
actief zijn in zorg en welzijn, waardoor een meer integrale aanpak gerealiseerd wordt.

4.1 Preventie
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats
zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van
investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor de
gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde
omgeving voor iedereen.

4.2 Persoonlijke kracht
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we
rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt
geen algemene regels maar maatwerk, daar waar nodig.

4.2.1

Passende voorzieningen

Het Huis van Eemnes is een ontmoetingsplaats waar sociale en culturele activiteiten worden
aangeboden. Wij zien het Huis van Eemnes ook als de perfecte plaats voor maatschappelijke
organisaties om cliënten te spreken, zorg met elkaar af te stemmen, ervaringen uit te wisselen en
oplossingen te delen. Ook is dit bij uitstek de plaats voor het realiseren van een goede dagopvang voor
ouderen.

4.2.2

Passende huisvesting

De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.
Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA
gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde
duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. Daarnaast zorg de
gemeente voor een op doelgroepen gericht huisvestingsbeleid.

4.3 Omzien naar elkaar
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. Ook het
persoonsgebonden budget en zorg in natura kunnen belangrijke instrumenten zijn om die zorg naar
eigen wens in te richten.

4.3.1

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
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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.
De gemeente zorgt voor voldoende ondersteuning van mantelzorgers. Bij het opstellen en uitvoeren
van plannen voor deze ondersteuning worden de mantelzorgers zelf betrokken.
Om mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem te laten komen willen wij dagopvang voor ouderen;
dagopvang in een dynamische omgeving, waar de opgevangen mensen ook dingen zelf kunnen doen
(broodje smeren, handwerken, muziekluisteren, voorlezen enz.).
De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door 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.

4.3.2

Aanpak eenzaamheid

Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt. Eenzaamheid is een groot probleem in onze
samenleving. 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, 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.
Wij willen dat de gemeente - in samenwerking met betrokken maatschappelijke organisaties en
professionals- een plan van aanpak maakt, met het doel mensen uit hun isolement te halen, of te
voorkomen dat mensen in een isolement komen.

4.3.3

Ouderen

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.
CDA Eemnes heeft een eigen contactpunt ingericht voor ouderen.

4.4 Organisatie
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.

4.4.1

Samenwerking met professionals en vrijwilligers

Een speerpunt voor het CDA is dat er meer verbinding en coördinatie van organisaties, professionals
en vrijwilligers tot stand komt, waardoor een meer integrale aanpak gerealiseerd wordt en partijen
elkaar kunnen versterken. Om dit vorm te geven wil het CDA een coördinerende rol in het wijkteam
beleggen.
Wij zien in Het Huis van Eemnes een centraal ontmoetingspunt voor al deze ‘partners’. Het Huis van
Eemnes dient ook als ontmoetingsplek en rustpunt voor vrijwilligers, waarbij informatievoorziening en
coaching als ondersteuning wordt aangeboden.
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4.4.2

Cliëntparticipatie

Om integrale advisering mogelijk te maken is er een adviesraad voor het gehele sociale domein. Het is
van belang dat hier ook ervaringsdeskundigen deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste
uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet
alleen adviseren over nieuwe voorstellen maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Ook
bij de dagelijkse praktijk zoals de keukentafelgesprekken is (onafhankelijke) cliëntondersteuning
wenselijk.
Om cliënten te ondersteunen, maar ook om een kritische tegenrol te organiseren, verzameld de
gemeente een pool van onafhankelijke cliëntondersteuners die cliënten kunnen bijstaan in
keukentafelgesprekken. Cliënten ondersteuning wordt kosteloos aangeboden.

4.4.3

Regeldruk in de zorg

Door de veelvoud aan (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen
het ‘sociale bos’ niet meer. Ook weet men vaak niet welke vormen van ondersteuning beschikbaar
zijn, waar deze zijn te vinden en hoe deze kunnen worden aangevraagd. Door de toegankelijkheid van
gemeentelijke informatie op de website en folders behoeft extra aandacht. Het persoonlijk
cliëntenportaal kan hierbij digitale ondersteuning bieden.
Eerder genoemde cliëntondersteuners vormen samen met een groep ambtenaren en
ervaringsdeskundigen een formulierenbrigade die mensen gratis helpen met het aanvragen van
verschillende zaken en het invullen formulieren. Zij verzamelen tips en ideeën om formulieren
eenvoudiger te maken en regels te schrappen.

4.5 Werk en participatie
Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het begeleiden 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.

4.5.1

Werk

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, 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.
De gemeente vervult zelf een voorbeeldfunctie door werkstages, werkervaringsplekken en
proefplaatsingen aan te bieden voor werknemers met een beperking.

4.5.2

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. Schuldsanering en kwijtschelding
van lasten zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf
verantwoordelijk is. Een goed geschoolde budgetcoach kan hierbij ondersteuning bieden.
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5. Eerlijke economie
Het CDA wil een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen
profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een
eerlijk inkomen te verwerven, nu en in de toekomst. Maar het betekent ook rekening houden met
leefbaarheid en onze leefomgeving. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere
verantwoordelijkheden die mensen in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere
zorgtaken.
Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel randvoorwaarden
scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de
regeldruk te verminderen, planologische ruimte te bieden of een gunstig vergunningenbeleid te
voeren.

5.1 Bedrijvigheid
Het CDA kiest nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het
bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA
zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.

5.1.1

Ondernemerschap

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen
stimuleren. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren en uitdagen om hun aspiraties
waar te maken. Structureel overleg met ondernemersgroepen helpt daarbij.

5.1.2

Werkgelegenheid

Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Gemeenten geven ruimte en voorrang aan
kleine bedrijven, familiebedrijven en het MKB, met groeiende werkgelegenheid.
De overheid helpt bedrijven door ruimte te vinden voor om- en bijscholing van (aankomend)
personeel, zo dicht mogelijk bij de bedrijven, of via een goede vervoersverbinding.

5.2 Vitaal dorp
Als we prettig in Eemnes willen (blijven) wonen, is het belangrijk dat Eemnes haar vitaliteit behoudt.
Dat betekent onder andere goede voorzieningen, een rijk vrijwilligers- een verenigingsleven en een
goede bereikbaarheid. Groei (woningbouw) zal in dienst staan van de vitaliteit van ons dorp voor
zowel de jongere als oudere generatie. Daarbij willen wij het dorpse en groene karakter van Eemnes
behouden en waar nodig versterken.

5.2.1

Snel internet

Het CDA wil snel internet, ook in het buitengebied van Eemnes waar de digitale infrastructuur op dit
moment onvoldoende is. Snel internet is een basisvoorziening voor een innovatieve economie.

5.2.2

Levendig dorpshart

Het CDA zet in op een vitaal dorpshart met een mix van wonen, werken, winkels, en uitgaan, waarbij
niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en meegegaan wordt met de behoeften van de
consument. Een dorpshart waarin ondernemers mogen experimenteren om de consument belevingen
en ervaringen aan te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten. Een dorpshart
waarin bewoners invloed hebben op de inrichting.
Het CDA is daarnaast ook van mening dat detailhandel in de vorm van specialistische winkels op
meerdere plekken in een dorp ook versterkend werkt voor de lokale economie. Dit willen wij blijven
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stimuleren. Verkopen aan huis zijn van meerwaarde voor agrarische bedrijven en daarmee voor het
behoud van voedselproductie en groene landschappen.
We geven ruimte aan markten, stalletjes, exposities, voorstellingen en evenementen.
We geven ruimte aan initiatieven en/of experimenten van burgers en ondernemers om het aanbod
van commerciële activiteit te verbreden en verdiepen. Mits deze het totale aanbod en de diversiteit
van winkelactiviteiten in Eemnes ten goede komen en dit geen aanzet geeft tot oneerlijke
concurrentie

5.2.3

Recreatie

De gemeente dient een visie op kleinschalig toerisme en recreatie te ontwikkelen, en daar ook actief
op te gaan acteren.

5.2.4

Landbouw met toekomst

Wij steunen initiatieven van agrarische ondernemers om de productie te vernieuwen zodat de sector
nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt. Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen
natuur, landbouw en recreatie.
Landbouwers zijn de groenbeheerders van ons cultuurlandschap. Het groene, weidse landschap
draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de
omgevingskwaliteit.
Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan
bedrijfsontwikkeling en nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren
en hun producten kunnen produceren.

5.2.5

Regionale economische samenwerking

Eemnes werkt samen met andere gemeenten in de Regio Amersfoort, maar ook in de Regio Gooi en
Vechtstreek. Doel van de samenwerking is om grensoverschrijdende vraagstukken gezamenlijk aan te
pakken. Wij zijn voor een goede samenwerking met andere gemeenten omdat samenwerken sterk
maakt, investeerders aantrekt en voorkomt dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld of
elkaars belangen schaden. Goed samenwerken betekent geven en nemen.

5.3 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.
Wij willen dat alle nieuwe woningen in Eemnes energieneutraal worden gebouwd en dat de bestaande
woningvoorraad wordt verduurzaamd. Dat stimuleren we niet alleen door individuele subsidies, maar
vooral ook door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben.
Het CDA Eemnes wil dat over de meerkosten van het bouwen van energie neutrale woningen geen
bouwleges worden geheven.

5.3.1

Energietransitie

Lokale, duurzame energieproductie is met een sterke opmars bezig. Het aantal zonnepanelen op
daken neemt toe, net als lokale energie-initiatieven. De lokale energiebeweging is groeiend en zal in
toenemende mate impact hebben op het Nederlandse energielandschap. Wanneer inwoners met
elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap waarin zij leven of de omgeving waarin zij
wonen, dan zien we de samenleving op haar best.
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Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen landelijk nu nog voor ongeveer 95
procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van onze energievoorziening komt uit een
duurzame, hernieuwbare bron. Een probleem dat ook op lokaal niveau opgelost moet worden.
Het CDA heeft de doelstelling om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Energietransitie is de omslag van een
centraal fossiele energievoorziening naar een lokale duurzame energievoorziening. ‘De wereld mooier
achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDAvisie op deze energietransitie. Dit gaat niet alleen over de omslag naar hernieuwbare energie, maar
ook over het beter, minder en slimmer gebruiken van energie.
Als CDA in Eemnes willen we inzetten op:
•
•

Besparing, zoals bewustzijn, isolatie en (ver)bouwen nul-op-de-meter woningen.
Prioriteit geven aan zonnepanelen op de (boeren)daken, bijvoorbeeld via huur van het dak.

•
•

Reststromen benutten, zoals de warmte van de zonnepanelen en asfalt.
Onderzoek naar de mogelijkheid voor windenergie.

5.3.2

Van onderop

Om te voorkomen dat er nog heel wat water door de Eem zal stromen eer we de overstap naar
schone energiebronnen gemaakt hebben, moet er lokaal draagvlak zijn. Als omwonenden kunnen
meedelen in de opbrengst van de zonnepanelen, windmolens en biomassa, zal het draagvlak
toenemen. De energietransitie wordt slechts mogelijk als alle vormen van alternatieve energie door,
voor en van inwoners is.
Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en
hen de ruimte bieden.

5.4 Vakonderwijs
Nederland is steeds meer een kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te
exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. Het
vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling een centrale rol.
Leerwerk trajecten geven economische voordelen voor bedrijven én leerlingen. Hier kan de gemeente
een stimulerende en verbindende rol spelen. De gemeente stimuleert ook dat er voldoende
werkervaringsplaatsen komen via aanbestedingseisen (SROI) en via de eigen organisatie.

5.5 Gezonde gemeentefinanciën
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.
De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene lasten
van onderhoud van de openbare ruimte en herstructurering.
De gemeente hanteert realistische afschrijvingstermijnen en rentekosten om te voorkomen dat
toekomstige generaties de rekening moeten betalen.
Een beperkte groei draagt bij aan een financieel gezonde gemeente. Het bouwen van woningen of het
verkopen van grond mag echter niet bedoeld zijn om de begroting sluitend te krijgen.
Het CDA in Eemnes heeft de ambitie om tot de 10 voordeligste gemeentes in de provincie Utrecht te
behoren qua gemeentelijke belastingen.

