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Verkiezingsprogramma CDA Eemnes 2014-2018: 

Eemnes maken we samen  
 

Uitgangspunt van christendemocratische lokale politiek:  
De mensen in Eemnes staan centraal, het CDA is er voor U. 
Eemnessers zorgen er samen voor  
Mensen voelen zich thuis in Eemnes 
Mensen krijgen in Eemnes ruimte voor eigen leefomgeving 
Als dat nodig is, worden mensen door de gemeente ondersteund 
 

1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken Eemnes 

De gemeente Eemnes: 
- ondersteunt burger initiatieven en heeft oog voor prioriteiten van mensen. 
- is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan die initiatieven.  
- vraagt inwoners om actief mee te denken en mee te doen.  

1.1. Samenlevingsgericht werken 

De gemeente Eemnes maakt meer gebruik van: 
- de denkkracht en kennis van de inwoners en mobiliseert deze actief  
- de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere 
leefomgeving.  

De burger serieus nemen 

Het CDA vindt dat bestuurders elkaar en burgers meer moeten horen. Wij 
willen meer ruimte voor opinievorming  en willen daarbij burgers meer 
betrekken. Hiervoor dienen in de gemeenteraad nieuwe werkvormen te 
worden gevonden.  

Communicatie  

De gemeente vertelt haar inwoners waar ze mee bezig is en waarom. Ze heeft 
oog voor alle vormen van media, waaronder sociale media. Ze zet deze actief in 
om mensen met verschillende achtergronden en culturen te laten participeren 
en te integreren.  
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Elk jaar een wijkschouw om het onderhoud openbare ruimte te 

bepalen  

De gemeente Eemnes  bespreekt samen met de bewoners van de wijk: 
- het onderhoud van groen, straten en pleinen. 
- andere wensen over de inrichting van de wijk. 
Het plan  wordt waar nodig en mogelijk aan de wensen aangepast zo ook het 
onderhoudsprogramma. 

Beheer maatschappelijke functies  

Eemnesser inwoners en bedrijven kunnen ook zelf het beheer van het 
groenonderhoud uitvoeren. De gemeente kan daarvoor bindende afspraken 
maken en onkosten vergoeden. 
Samen verantwoordelijk voor de leefomgeving is hier het motto. 
  
De gemeente Eemnes ondersteunt de maatschappelijke stage met een budget 
en zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle invulling van deze 
lokale stage.  
 

1.2. Leve de lokale cultuur  

Samenwerken voor cultuur  

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Cultuur educatie via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid.  
Het CDA wil Eemnesser activiteiten koppelen aan cultuurinstellingen in Eemnes 
of in omliggende gemeenten voor die cultuurinstellingen die Eemnes niet zelf 
heeft.  
 

Bibliotheek en De Hilt 

In Eemnes zijn De Hilt en de Bibliotheek belangrijke plekken waar bewoners 
elkaar ontmoeten voor sport, cultuurbeleving en educatie. Door huisvesting 
van de bibliotheek in De Hilt, gecombineerd met een goede samenwerking, 
kunnen beiden hun kerntaken behouden, kan het aanbod van activiteiten 
verbeteren en kunnen kosten verminderen. Het CDA pleit voor een nadere 
uitwerking hiervan. Wij zien graag dat de combinatie van Hilt en bibliotheek 
zich ontwikkelt tot de woonkamer van Eemnes. Van ons en voor ons 
Eemnessers.  
Door ook nieuwbouw voor  het basisonderwijs aan De Hilt en de bibliotheek te 
koppelen komen de faciliteiten van De Hilt (sport en theaterruimte) en de 
bibliotheek (educatie) nog beter beschikbaar voor het basisonderwijs. (zie ook 
hoofdstuk 4.4) 
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Culturele activiteiten en evenementen 

Dorpsfeesten zijn deel van de cultuurbeleving in Eemnes en zijn het waard om 
te koesteren. Dat geldt ook voor andere evenementen zoals bijvoorbeeld 
Koningsdag, de kunstroute en de activiteiten van de Kunst & Cultuurcommissie 
Eemnes. Afhankelijk van de noodzaak dient hiervoor subsidie beschikbaar te 
blijven. Ook is het mogelijk ontheffing te krijgen voor het betalen van bepaalde 
leges en hulp  te krijgen bij het plaatsen van dranghekken e.d.. Ook 
maatschappelijke organisaties die dergelijke activiteiten organiseren komen 
hiervoor in aanmerking. Zij dragen immers ook bij aan de samenleving.  

Cultureel, industrieel en religieus erfgoed  

De gemeente denkt constructief mee met de eigenaren en werkt mee door het 
vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming, met 
het doel waardevol erfgoed te behouden.  
De gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Ze verstrekt kleine 
kredieten aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even 
waardevolle cultuurhistorische elementen.  
 

1.3. Dienstverlenend werken 

De dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente moet snel, 
gemakkelijk en vooral ook toegankelijk zijn.  

Avondopenstelling  

De maandagavondopenstelling behouden zolang deze in een behoefte 
voorziet. Een klantgerichte dienstverlening wordt ook bereikt door het werken 
op afspraak en het bezoeken van ouderen die zelf niet naar de balie kunnen 
komen.  

Communicatie via internet, telefoon en balie  

Niet iedereen kan of wil via internet communiceren. De burger kan kiezen hoe 
hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon, contact aan de balie 
of per brief.  
 
Digitale informatie van de gemeente moet gemakkelijk vindbaar zijn, ook voor 
mensen met een beperking. De gemeentelijke website voldoet aan het 
waarmerk drempelvrij.  Vanzelfsprekend is de website up to date. 

Administratie op orde  

De gemeente heeft zijn administratie op orde. Mensen moeten niet steeds 
opnieuw hun gegevens hoeven aan te leveren. Dit zorgt in de praktijk vaak voor 
onnodige ergernis. Systemen moeten hiervoor zijn ingericht.  



4 
 

 

1.4. Samenwerken in plaats van groter worden  

Grootschaligheid is geen oplossing voor de vragen die nu op gemeenten 
afkomen. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, 
waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de 
lokale bevolking. Het CDA is van mening dat dit niet ten koste hoeft te gaan van 
de kwaliteit van bestuur, indien dit gecombineerd wordt  met regionale 
samenwerking. 
Samenwerken doen we bij voorkeur met dezelfde partners en met andere 
gemeenten die een logische economische en culturele band met Eemnes 
hebben.  
Samenwerken mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons 
openbaar bestuur. De gemeenteraad laat het toezicht of controle niet aan 
wethouders over.  

Herindeling 

Het CDA is tegenstander van een gemeentelijke herindeling van Eemnes. De 
samenwerking met Blaricum en Laren in de BEL gemeenten is een goede 
oplossing gebleken voor het versterken van de bestuurskracht van Eemnes. 
Ook andere regionale samenwerkingen (bijvoorbeeld met Huizen) blijken goed 
te werken. Het CDA kiest bewust voor deze vorm van bestuurlijke 
zelfstandigheid. Nut en noodzaak staan bij deze vraagstukken voorop.  
Bij een eventuele gedwongen herindeling moeten inwoners actief betrokken 
worden. Alleen als herindeling van onderop gewenst wordt en hiervoor een 
ruim draagvlak is, zal het CDA herindeling steunen. 

Ondernemerschap 

De gemeente dient kostenbewust te zijn. Medewerkers functioneren in een 
open en ondernemende cultuur.  De gemeente meet haar prestaties en legt 
daar verantwoording over af.  Gezien haar bijzondere positie is zij transparant 
in haar doen en laten. Het BEL kantoor heeft sinds haar bestaan grote stappen 
voorwaarts gemaakt. Verbetering blijft mogelijk en is gezien het kleiner 
wordende gemeentebudget ook noodzakelijk. 
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2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden 

De overheid neemt steeds meer taken op zich en is steeds meer gaan regelen 
en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. We willen deze trend keren 
en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke 
moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden 
aangesproken in plaats van op regels en voorschriften.  
Dat betekent dat het CDA kiest om zeer terughoudend te zijn met het maken 
van regels. 
Kaders stellen moet voor de hedendaagse mondige burger voldoende zijn.  
Het CDA kiest bewust voor een kleinere overheid die te midden van haar 
inwoners staat. 

2.1. Ruimte geven aan lokale bedrijven  

Het CDA wil bedrijven de ruimte bieden en maatschappelijk betrokken 
ondernemen bevorderen. Het CDA wil belemmeringen voor ondernemers 
wegnemen en denken in mogelijkheden. Algemene regels waar dat kan. 
Vergunning vragen als dat moet. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen 

Betrek ondernemingen bij sociale uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn het in 
dienst nemen van arbeidsgehandicapten of van mensen die in de knel zijn 
gekomen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.  

Kapvergunning  

Bedrijven en particulieren hebben baat bij het afschaffen van de kapvergunning 
voor niet-monumentale bomen. Het CDA kiest hiervoor. De gemeente kan 
werken met een lijst van beschermde of monumentale bomen. Wel blijft een 
verplichting tot herplanting mogelijk. 

Werkketen op de openbare weg  

Wie een keet of een puinzak op de openbare weg plaatst, moet nu nog vaak 
een vergunning aanvragen. Dit kan vervangen worden door algemene regels 
over wat wel en niet mag. Als het om grote objecten of lange duur gaat, moet 
dit wel bij de gemeente worden gemeld.  

Geen 100 procent toezicht bij bouwen  

Wie een woning bouwt of verbouwt, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Als de risico's klein zijn, gaat de gemeente alleen kijken wanneer toezicht nuttig 
is. Vertraging en extra kosten worden zo vermeden. 
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Terugbrengen van vergunningen  

Het CDA wil het aantal vergunningen terugbrengen. Denk bijvoorbeeld aan de 
terrasvergunning. Als die eenmaal verleend is na overleg met omwonenden 
kan die voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Handhaving op geluidsoverlast 
vindt pas na klachten plaats en kan tot intrekken van de vergunning leiden.  
 
De gemeente gebruikt de Bibob-toets om ongewenste personen in 
bijvoorbeeld de horeca te weren. Dit is een middel om de (criminele) 
achtergrond van exploitanten te onderzoeken. Val ondernemers die al bekend 
zijn bij de gemeente hier niet onnodig mee lastig bij de verlening van een 
nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf.  

2.2. Ruimte geven aan professionals  

Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen, dat is het 
uitgangspunt als het om maatschappelijke instellingen gaat. Het CDA kiest voor 
een eenvoudiger subsidiebeleid en een ruimer ontheffingenbeleid. 

Verantwoorden subsidies  

Subsidies kunnen beter voor meerdere jaren in plaats van eenmaal per jaar aan 
de instelling toegekend worden. Dit schept duidelijkheid en continuïteit. De 
regels voor verantwoording kunnen ook eenvoudiger. Meer moet aan de orde 
zijn: wat is het effect van het geld, in plaats van: zijn de regels gevolgd?  
 
Om nieuwe initiatieven niet te afhankelijk te maken van overheidsgeld worden 
subsidies voor een eindige periode verstrekt. Als een initiatief daarna niet 
zelfstandig levensvatbaar blijkt eindigt ook de bijdrage van de gemeente.  

Indicatievrije toegang  

De WMO-medewerker kan met heldere criteria zonder lange en dure 
procedures zorgen voor snelle besluiten zonder indicatie. Op uitvoeringskosten 
kan zo bespaard worden. Achteraf wordt steekproefsgewijs bekeken of de 
voorzieningen terechtkomen bij mensen die het ook echt nodig hebben.  

2.3. Zuinig zijn op onze ruimte  

Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte 
voor wonen, werken en recreëren. Naast de bestaande landbouw dienen er 
andere economische dragers gezocht te worden, waaronder ondernemers die 
bijvoorbeeld een zorgboerderij willen realiseren.  
Nieuwe woningen worden gebouwd naar gelang de behoefte. In tempo en 
variatie zal rekening moeten worden gehouden met marktontwikkelingen en 
een (sluitende) grondexploitatie. Bijzondere aandacht verdient de 
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jongerenhuisvesting. Voor een toekomstbestendige gemeente dienen jongeren 
een plek in onze gemeente te kunnen vinden. 
Bij nieuwbouwprojecten  is goed luisteren naar de vraag essentieel. Meer dan 
ooit is samenwerken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van 
samenwerking tussen gemeente, belangstellenden, corporaties, ontwikkelaars 
en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo bovengenoemde doelgroepen te helpen 
aan passende en betaalbare huisvesting.  

Collectief opdrachtgeverschap  

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij 
de toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe woning en buurt 
vormgeven. Bestemmingsplannen moeten hiervoor ruimte bieden. 

Wonen met mantelzorg 

Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de 
gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. 
Hierbij moet ook gedacht worden aan mantelzorg wonen en woningen voor 
drie generaties, zoals jongerenhuisvesting. Tijdelijke ontheffingen hiervoor 
moeten ruimhartig worden toegepast. 

Herontwikkeling Eemhof 

De herontwikkeling van de voormalige winkelruimtes en (een deel van het) 
parkeerterrein van de Eemhof tot huisvesting voor jongeren en/of (jong) 
gehandicapten kan op de steun van het CDA rekenen. Omdat de gemeente het 
eigendom van dit perceel niet bezit, heeft zij echter slechts gedeeltelijk regie 
over de snelheid en richting van de ontwikkeling. Bovendien hebben 
omwonenden en met name de bewoners van de Eemhof een belangrijke stem.  

Herstructureren bedrijventerreinen  

Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen krijgen voortdurende aandacht van de 
gemeente. De gemeente investeert, waar nodig samen met de bedrijven. 
Vestigingsregels moeten niet knellen, maar mogelijkheden bieden. Afwijkingen 
hiervan moeten beoordeeld worden door de gemeenteraad. 

Passende nieuwbouw  

Nieuwbouw moet passend zijn bij het karakter van Eemnes. Kleine 
bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door 
ruimtelijke regels van de gemeente. Dat geldt ook voor uitbouwen aan een 
bestaande woning om beter te kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis. 
Eigen gemeentelijke regelgeving moet beperkt worden. 
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2.4. Gezinsvriendelijk dorp / veilig verkeer 

Wandel en fietspaden 

We maken ons sterk voor voldoende en veilige wandel- en fietspaden in 
Eemnes en daarbuiten. Onderdeel hiervan is het opstellen van een 
verkeersveiligheidsbeleid voor fietsers en voetgangers, passend op de schaal 
van Eemnes. 
De begaanbaarheid van met name voetpaden krijgt bij de wijkschouw extra 
aandacht.  

Ontsluitingsweg Wakkerendijk - Zuidersingel 

De Wakkerendijk en de Laarderweg vormen bijna de enige doorgaande route 
tussen Baarn en Laren. Door het instellen van een tweede route, door of om de 
nieuwe Zuidbuurt, van de Wakkerendijk naar de Zuidersingel, wordt de 
Laarderweg ontlast, kan het verkeer zich verdelen en wordt de 
verkeersveiligheid verbeterd. Ook de optie van een ontsluiting via de Eikenlaan 
zien wij als toekomstige mogelijkheid om Eemnes beter bereikbaar te maken 
en de Laarderweg en Wakkerendijk te ontlasten van doorgaande 
verkeersstromen. 

Rotonde Afrit A27 -Zuidersingel  

De oostelijke afrit van de A27 naar de Zuidersingel is een knelpunt dat 
regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt. Het CDA vindt dat de uitvoering van 
bestaande plannen om hiervoor een rotonde aan te leggen snel moeten 
worden uitgevoerd hiermee verbetert de veiligheid en een goede doorstroming 
van het verkeer. De ‘Haarlemmermeervariant’ vinden wij hiervoor een 
geschikte vorm.  Ook de koeienrotonde kan versneld worden aangepast met 
een vrije strook voor verkeer vanuit Laren richting Zuidbuurt. 
Ter hoogte van de kringloopwinkel willen wij graag een afslagstrook 
gerealiseerd zien. 

Veilig naar school  

Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden geëlimineerd. Druk 
gebruikte routes worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle 
weggebruikers.  Kindlinten worden goed onderhouden en waar nodig aan 
veranderende omstandigheden aangepast. 
 
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Het is daarom van belang dat 
elke buurt beschikt over een trapveldje voor de jeugd. De inrichting vindt in 
overleg met de (kinderen in de) wijk of buurt plaats.  
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Openbaar vervoer   

Openbaar vervoer voorzieningen zoals bus 109 en 73, dienen behouden te 
blijven. Het CDA wenst daarnaast een openbaar vervoervoorziening (HOV of 
anders) met een halteplaats langs de A 27.  

Hondenbeleid  

Honden hebben een belangrijke sociale functie en dragen bij aan de veiligheid 
in de buurt. Maar hondenpoep moet door de eigenaar zelf opgeruimd worden. 
Honden moeten weg gehouden worden van kinderspeelplaatsen. De opbrengst 
van de hondenbelasting moet gebruikt worden voor voorzieningen voor 
honden en hondenbezitters. Zonodig worden meer vrije uitrengebieden voor 
honden aangewezen en/of ontwikkeld. 
 

3. Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter 

Vanaf 2014 wordt een groot deel van de ouderenzorg en jeugdzorg 
gedecentraliseerd naar gemeenten. Een grote uitdaging die Eemnes in 
regionale samenwerkingsverbanden aanpakt. Om dit project met voldoende 
aandacht en kwaliteit uit te voeren zal er bestuurlijk voldoende tijd en kennis 
moeten zijn.  
 

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij  

Het CDA wil dat zorg beschikbaar blijft voor iedereen. De gemeente 
ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een 
woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met 
beperkingen.  
Het CDA is van mening dat er sprake moet zijn van een anders denkende 
overheid, waarbij de focus verlegd wordt van middelen naar doelen.  
Dit vraagt om een verandering van cultuur: Denken in mogelijkheden en 
oplossingen. Zorg moet voor de zorgvrager overzichtelijk worden aangeboden. 
Van burgers mag verwacht worden dat zij ook zelf actief nadenken over hun 
toekomstige woon- en zorgsituatie en dat zij daarin keuzes maken die 
toekomstbestendig zijn. 
Het WMO loket in Eemnes moet blijven. 

Vereenzaming tegengaan  

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 
De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. 
De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen.  
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Burgerinitiatieven stimuleren  

Burgerinitiatieven in de zorg zijn van groot belang en dienen gestimuleerd en 
ondersteund te worden. Deze initiatieven kunnen variëren van het  matchen 
van hulpvraag en hulpaanbod via bijvoorbeeld een vrijwilligerscentrale, tot het 
organiseren van activiteiten of het opzetten van een uitleencentrale voor 
hulpmiddelen in de zorg.  

Zorg 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn 
maken het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe 
omgeving van buren en vrienden te betrekken. Initiatieven kunnen rekenen op 
de steun van het CDA.Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, 
emotionele en praktische hulp, is van groot belang.  
 
Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners ondersteunen en daarom 
wil het CDA deze stimuleren. Mantelzorgers kunnen via een website het 
overzicht krijgen van alle voorzieningen. Steeds meer ouderen kunnen uit de 
voeten met internet. Daardoor kunnen zij ook sociale contacten blijven 
opdoen. Activiteiten waarbij ouderen wegwijs worden gemaakt met de nieuwe 
media moeten worden gestimuleerd. 
 
Het CDA vindt dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Prioriteit ligt  
bij degenen die geheel van anderen afhankelijk zijn.  
Burgers dragen naar vermogen zelf bij in de kosten.  

Voorzieningen in directe omgeving  

Te vaak wordt ervan uitgegaan dat ouderen als vanzelf naar buurtcentra gaan. 
Voor veel minder mobiele ouderen is dat echter niet het geval. Zij moeten 
hiervoor actief worden benaderd en indien nodig ondersteund worden. Ook 
voorzieningen in bijvoorbeeld de Bongerd, de Driesten en de Raadsvore 
moeten gebruikt kunnen worden. 

3.2. Goed begin is het halve werk  

Lokaal jeugdbeleid is het startpunt van het voorkomen van veel sociale 
problemen in de toekomst. Samenwerking met de onderwijsinstellingen in de 
gemeente en vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de 
keuze voor voorzorg boven nazorg.  
 
Bij de jeugdzorg moet het accent liggen op het voorkomen van problemen en 
vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene 
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jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen , 
sportclubs en jongerenwerk helpt.  

Gezinnen kennen  

De gemeente weet wie ondersteuning krijgen en wie de ondersteuning 
verleent. De gemeente stemt het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op 
elkaar af. Er moet voorkomen worden, dat de hulp aan jongeren blijft steken 
op discussies tussen instellingen. 

Doel van jeugdzorg voorop  

Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het jongerenwerk 
staat voorop, maar het doel. Structuren of instellingen zijn daaraan 
ondergeschikt. Eén instelling neemt de zorg of de ondersteuning per jongere op 
zich en stemt het waar nodig met anderen af. 
  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft zich bezighouden met de ondersteuning 
van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. De centra stimuleren 
ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.  
  
Specifieke aandacht moet er zijn voor jongeren die al vroeg een kind krijgen via 
voorlichting en ondersteuning via praatgroepen. Begeleiding van jonge 
moeders moet ertoe leiden dat zij zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen.  

Sport is gezond en vormend  

Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast 
bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor 
elkaar. Het CDA wil de jeugdsport subsidies in stand houden. 

Jongerenpenning  

Een speciale penning, toegekend aan jongeren of kinderen die zich bijzonder 
heldhaftig of verdienstelijk hebben ingezet voor de samenleving, is een goede 
manier om kinderen en jongeren te bedanken. Het kan andere jongeren of 
kinderen bewust(er) maken dat zij deel uitmaken van de Eemnesser 
gemeenschap en hen stimuleren er actief aan deel te nemen. 

3.3. Ondersteuning voor ouderen  

Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. 
Tegelijkertijd blijven ouderen langer gezond en actief en hebben zij gemiddeld 
meer te besteden dan vroeger. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang 
voor de samenleving.  
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Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de 
woonwensen van ouderen: zogenoemde kangoeroewoningen, woongroepen 
en levensloopbestendige woningen. Een betere afstemming met 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, huisartsen en zorginstellingen maakt 
dit mogelijk.  
 
De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om een (korte) 
wandeling te maken. Het CDA wil dat routes van diverse afstanden voor 
ouderen zichtbaar worden aangegeven en dat er voldoende bankjes zijn om af 
en toe even uit te rusten.  

Ouderenbonden ondersteunen  

De gemeente moet ouderenbonden helpen bij het opzetten van sociale 
netwerken, sport, cursussen en een goede informatievoorziening.  
Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden bij de 
ouderenparticipatie betrokken.  

Deelname door mensen met een beperking  

Samen met de WMO-medewerker wordt gekeken hoe iemand met een 
beperking door eigen inzet of inzet van het eigen sociale netwerk optimaal kan 
functioneren in het maatschappelijk verkeer.  

3.4. Onveiligheid voorkomen en bestrijden  

De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale 
verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Dat 
gaat verder dan de inzet van politie. 
  
Het politiebureau of een andere vorm van direct contact met de politie moet 
dicht bij huis blijven en publieksvriendelijke openingstijden hebben. Aangifte 
doen via internet wordt bevorderd. Het CDA vindt dat de politie meer tijd moet 
vrijmaken voor voetsurveillance waardoor zij ook meer aanspreekbaar wordt. 

Buurtpreventieteams 

In overleg met de buurtpreventieteams bezien of deze kunnen worden 
omgevormd tot sociale buurtteams, waarbij niet alleen criminaliteit  tot hun 
aandachtsveld behoort maar ook sociale controle en sociale samenhang. 
Projecten als waaks, burgernet of amber alert stimuleren kunnen daarbij 
worden ondergebracht. Zij worden hierbij actief begeleid en ondersteund door 
de gemeente en de politie. 
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Buitengewoon Opsporingsambtenaren  

Het CDA vindt dat Boa's  flexibel ingezet kunnen worden, zodat er gereageerd 
kan worden op overlast. Boa's kunnen ook buiten Eemnes optreden, over 
gemeentegrenzen heen, bijvoorbeeld bij grote evenementen in de BEL 
gemeenten.  

Vandalisme  

De gemeente herstelt binnen een week kleine vernielingen in de openbare 
ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt 
jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade 
wordt verhaald op de daders.  

Brandweer en brandpreventie  

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, 
zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg 
betaalbaar. Goed en voldoende materieel zijn niet alleen motiverend, maar het 
is kernpunt van effectieve brandbestrijding. De tweede Tank Auto Spuit (TAS) 
dient vanwege de lange lintbebouwing Wakkerendijk-Meentweg gehandhaafd 
te blijven.  
Brandpreventie dient hoog op de agenda te blijven staan. 

Rampenbestrijding  

Gemeenten moeten zich voorbereiden op eventuele incidenten en crises. Dat 
vraagt goede (regionale) afspraken en veel oefenen met de politie en de 
hulpdiensten. Gemeente en of provinciegrenzen mogen geen belemmering zijn 
voor een snelle en efficiënte inzet. Goede afspraken hierover moeten in 
protocollen worden vastgelegd. 

4. Van polarisatie naar participatie: iedereen doet mee 

In onze samenleving hoort iedereen erbij. Iedereen draagt met zijn of haar 
talenten een steentje bij. Als we elkaar leren kennen worden vooroordelen 
voorkomen. 
Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving. 
Naast de nodige solidariteit spreken we mensen aan op hun persoonlijke 
verantwoordelijkheden. 

4.1. Maatschappelijke ondersteuning  

Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: 
- iedereen doet mee,  
- problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en  
- problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning).  
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Een WMO-consulent bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke oplossing. 
De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en 
kwalitatief goed aanbod.  

Eigen budget  

Financiering vindt zoveel mogelijk plaats via de zorgbehoevende persoon en 
niet via de zorgverlenende instanties. Dit kan in diverse vormen, rekening 
houdend met de eigen keuze van de persoon.  
  
Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is moet 
leidend zijn. Zo kunnen kosten bespaard worden zodat het aanbod voor 
iedereen bereikbaar blijft. 

4.2. Welzijn van mensen  

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen 
belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Initiatieven 
waar mensen met beperkingen zich welkom voelen en opgenomen weten, 
worden aangemoedigd.  

Voedselbanken  

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk. De gemeente ondersteunt de 
voedselbanken waar nodig.  

4.3. Weer aan het werk  

Werkloosheid is een groeiend probleem. Meer mensen zullen op een effectieve 
manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid moeten worden. 
Vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding kan een zinvolle 
bijdrage zijn.  
De gemeente zet werkcoaches in om terugkeer in het arbeidsproces te 
begeleiden. 

Bijzondere positie van jongeren  

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een 
uitkering te houden, kunnen ze training, scholing, of werkervaring opdoen en 
aanvulling op het loon krijgen wanneer zij wegens een handicap niet in staat 
zijn volledig te werken. 
Extra zorg is nodig voor ‘Wajongeren’. De gemeente stimuleert dagbesteding. 
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Met regionale opleidingscentra worden goede afspraken gemaakt over de plek 
die jongeren krijgen als zij de entreetoets in het MBO niet halen. Bij deze groep 
dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de kant komen te staan.  

Tegenprestatie  

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-
integratietraject zitten, kunnen als tegenprestatie vrijwilligerswerk of andere 
nuttige werkzaamheden doen.  

Werkgeversteam  

Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een voorwaarde 
voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk. Een speciaal 
werkgeversteam bij de sociale dienst is de aanjager van deze contacten.  

Loonkostensubsidies  

Het bieden van een aanvulling op de loonkosten en het ‘ontzorgen’ van 
werkgevers zijn middelen om werknemers met een beperking aan de slag te 
krijgen bij reguliere werkgevers.  

4.4. Goed onderwijs  

Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De 
bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat 
geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs 
eruit ziet. De scholen in Eemnes maken onderling afspraken over de uitvoering 
van passend onderwijs om aan bijna ieder kind in Eemnes een passende vorm 
van onderwijs te bieden. 

Schoolgebouwen  

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de (nieuw)bouw van 
scholen gaat. Hoewel het geld voor groot onderhoud rechtstreeks naar 
schoolbesturen gaat, blijft de gemeente actief betrokken bij de kwaliteit van de 
huisvesting. Afstanden tussen scholen in Eemnes spelen geen rol in 
ruimtetoedeling. De gemeente onderhoudt contact met de scholen en de 
desbetreffende schoolbesturen over leerlingprognoses en de benodigde 
passende huisvesting. De visie op passend onderwijs en de invulling daarvan is 
mede richtinggevend in de keuze en vorm voor schoolhuisvesting. Ouders 
hebben vaak moeite om school en werk te combineren. De gemeente denkt 
mee en faciliteert waar dat kan. 
Bij nieuwbouw van de huidige Hobbitstee, Noorderlicht en Merlijn is het CDA 
voorstander van  aansluiting van het nieuwe schoolgebouw bij De Hilt, de 
bibliotheek en eventueel de Hasselbak.  
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Keuzevrijheid van ouders  

Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om onderwijs gaat. De 
vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet 
blijven bestaan.   
  
Kinderen van ouders die voorlezen of helpen met rekenen presteren beter op 
school. De scholen en peuterspeelzalen zetten samen met de gemeente een 
programma op om de betrokkenheid van ouders bij lezen, voorlezen en 
rekenen actief te vergroten. Samen met bibliotheken wordt het lezen en ook 
eventuele huiswerkbegeleiding bevorderd. 

4.5. Dienstbaar aan dezelfde mensen  

De gemeente maakt geen onderscheid in hun subsidiebeleid tussen neutrale of 
levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het (helpen) uitvoeren van 
algemene maatschappelijke taken.  

4.6. Burgerschap  

Integratie van minderheden 

Burgerschap staat centraal in de activiteiten die de gemeente onderneemt op 
het gebied van integratie van minderheden. In het omgaan met elkaar is 
wederzijds respect dan ook de norm.  

Vermijden van afhankelijkheid 

Burgerschap is ook het vermijden van afhankelijkheid. Iedereen zet zich naar 
vermogen in voor opleiding en werk.  
 
In onze samenleving mag betrokkenheid niet ontbreken. Het vraagt aandacht 
voor de persoonlijke en gevoelsmatige aspecten in het omgaan met elkaar.  
 
Mensen zijn aanspreekbaar op hun persoonlijke keuzes en volgen daarbij de 
regels en wetten.  

Burgerschap dag  

De naturalisatie dag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de 
Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt, wordt verbreed. Ook jongeren 
worden voor deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’ uitgenodigd. 
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5. Van verbruiken naar waarderen: niet alles is in geld uit te drukken 

5.1. Gezonde lokale economie  

De gemeente creëert randvoorwaarden voor een gezonde groei van het 
midden- en kleinbedrijf (MKB). Maar zij gaat niet voor de individuele 
ondernemer keuzes maken. 

Kleine detailhandel  

De kleine detailhandel en zelfstandigen bepalen het succes van een dorpshart. 
Eventuele gemeentelijke belemmeringen worden zoveel mogelijk 
weggenomen. Het CDA is tegen betaald parkeren in Eemnes.  
De gemeente stimuleert het tot stand komen van het keurmerk ‘Veilig 
ondernemen’. 

Midden- en kleinbedrijf  

De gemeente helpt startende bedrijven samen met ondernemersverenigingen. 
Opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden worden 
aangepast aan de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. Als een bedrijf ergens 
niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met 
de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. 

Bereikbaarheid van bedrijven  

Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, ook voor het zwaardere verkeer. Ook 
digitale bereikbaarheid door glasvezel hoort daarbij.  

Zelfstandigen zonder personeel  

Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen 
makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het 
aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine 
bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het 
opdelen van grotere opdrachten.  

Koopzondag  

De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA is terughoudend bij 
uitbreiding, mede omdat dit door kleine ondernemers als een (sociale en 
financiële) belasting wordt ervaren. 

Social return  

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan 
opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol. Inzet van personen in de 
bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening kan daarbij helpen. 
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5.2. Gezonde agrarische sector  

De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde 
agrarische sector. Wij streven naar een vitaal buitengebied met een goede 
balans tussen natuur, landbouw en recreatie. 

Agrarisch natuurbeheer  

Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Natuurmonumenten) en de 
melkveehouderij. Daardoor blijven boeren veel meer betrokken bij het beheer 
van terreinen. Het CDA is terughoudend bij de teruggave van 
landbouwgronden aan de natuur. 

Bestaande agrarische bedrijven  

Het CDA wil bij noodzaak van groei vooral inzetten op hervestiging van 
bestaande agrarische bedrijven als er sprake is van een conflict met de 
leefomgeving, natuur of milieu.  
 
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. We 
zijn in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Door 
bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken. Of door de ruimte te geven aan een 
zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. 
  
Voor hobbyboeren in het gebied langs de A27 aan de kant van de gemeenten 
Laren en Blaricum, en langs de A1 aan de kant de gemeente Baarn, worden 
voor schuilgelegenheden en agrarisch medegebruik flexibelere regels 
gehanteerd. Handhaving van deze regels achten wij essentieel. 

5.3. Nieuwe groene energie  

Zelf energie opwekken  

Geef burgers die zelf energie opwekken meer ruimte. Dat geldt ook voor 
initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven.  

Zonne-energie  

Samen met de provinciale overheid kan de gemeente bedrijven en 
particulieren stimuleren in het vervangen van oude asbestdaken door 
zonnepanelen.  

Afvalbeleid 

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de 
overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
recycling van afvalproducten. Een gemeenschappelijk inzamelpunt voor afval 
zou vaker dan thans het geval is toegankelijk moeten zijn. In samenwerking met 
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de gemeente Baarn zou de mogelijkheid hiervoor onderzocht moeten worden 
op het terrein van Rijkswaterstaat aan het einde van de Wakkerendijk. 

Zwerfafval terugdringen  

Ondergrondse afvalbakken maken een wijk of dorp schoner en netter. Ze 
voorkomen zwerfafval. Het inzamelen van zwerfafval door wijkvrijwilligers 
wordt gefaciliteerd.  
In nieuwe wijken en bij groot onderhoud in wijken worden direct ondergrondse 
afvalbakken aangebracht. 

5.4. Wel in geld uit te drukken  

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Ons motto is: “Geen 
geld uitgeven als dit niet noodzakelijk is.” Het CDA kiest voor een sluitende 
meerjarenbegroting. 
Slechts een beperkt aandeel van de gemeentelijke inkomsten komt uit lokale 
heffingen en belastingen. De OZB in onze gemeente is bovengemiddeld hoog. 
Het CDA vindt dat de OZB lasten  niet meer dan met de inflatiecorrectie mogen 
stijgen en pas nadat alle bezuinigingsmogelijkheden zijn onderzocht.  

Sparen en weerstandsvermogen  

Gemeentelijke uitgaven en investeringen zijn geen doel op zich. Ze dragen bij 
aan een maatschappelijk doel. We zorgen dus ook voor voldoende 
weerstandsvermogen, waarbij we sparen voor gewenste investeringen.  

Grondaankopen en grote bouwprojecten  

De gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed. Door 
samenwerking met derden kunnen financiële risico's zoveel mogelijk gedeeld 
worden. Aangekochte gronden die voorlopig niet worden bebouwd, worden 
niet tegen goedkope prijzen verkocht.  

Transparantie  

Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden zijn de 
gemeentelijke uitgaven van het vorige jaar, declaraties van bestuurders en 
subsidies aan instellingen op de website van de gemeente te vinden.  
Gemeentelijke stukken zijn, als uitgangspunt, openbaar tenzij de gemeenteraad 
anders beslist. Alle geheime stukken krijgen voor die geheimhouding een 
uiterste datum mee.
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