Voor een sterke samenleving!

VOORWOORD
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Reimerswaal. We hebben het er
op de komende pagina’s over wat wij willen bereiken voor de inwoners, ondernemers
en bezoekers van onze gemeente. Kiezen is een recht. Uw stem bepaalt hoe de
gemeenteraad eruit gaat zien en welke beslissingen de gemeente de komende jaren
neemt.
De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de samenleving. Het CDA kiest er daarom
voor de inwoners van onze dorpen centraal te stellen. Zij zijn namelijk de
belangrijkste dragers van de identiteit van onze mooie dorpen.
Ontstaan vanuit de Christelijke traditie wil het CDA initiatieven bevorderen waarbij we
mensen helpen zich te ontwikkelen of daadwerkelijk ondersteunen.
Dat willen én gaan we ook in de komende periode voor u waarmaken, daarom vraag
ik u om uw vertrouwen en uw stem op woensdag 21 maart.
CDA Reimerswaal voor een sterke samenleving!
Hans de Kunder
Lijsttrekker van het CDA Reimerswaal
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STERKE SAMENLEVING
Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen en
dorpen; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze
weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een
sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid
en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen
leefomgeving. De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven
en organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat
betekent minder regels van onderaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.
Dienstverlening gemeente
Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag
gestuurde houding van de zijde van de gemeente, dat kan de gemeente op tal van
manieren invullen. Het CDA staat voor een overheid die zo dicht mogelijk op de
samenleving zit en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe
dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden
Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel
zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en
telefonisch contact te hebben met de gemeente.
Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. Maar wij
willen ze wel zo laag mogelijk houden
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 alles gaan: het onderhoud van een park in de
buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen.
Met een ‘Recht om uit te dagen’ krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een
alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de
gemeente.
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 onze dorpen, wijken en
buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken
overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun
gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige
regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en
leuker te maken.
Wij willen kritisch kijken naar de vergunningsverlening: is het vereisen van bepaalde
vergunning wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de
noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor
organisatoren.
Daarbij bepleiten wij 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 de kerk.
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke
kostenpost. Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot
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belang voor het goed functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer
verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en ruimte voor innovatie. Er
zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen. Dat kan een goede manier
zijn om de energiekosten te drukken
Wij willen als gemeente Reimerswaal een duurzaamheidfonds creëren waar lokale
verenigingen een beroep op kunnen doen en waarbij rente en aflossingstermijn in
overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze aansluit bij de financiële
capaciteit van de vereniging.
Bewegen voor leefbaarheid en welzijn
Bewegen is 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 een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden
en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en
respect voor de ander.
Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking
Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve
gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De
gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde
(sport)kantines.
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een
groene omgeving voelen zich gezonder. Speel-, sport- en ontmoetingsplekken
dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en
sociale ontmoeting in de buurt.
Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en
ontmoeting. Ondersteun als gemeente collectieve oplossingen die inwoners zelf
bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Zoals het neerzetten van
voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar kunnen gaan zitten, en waar ouderen
kunnen uitrusten.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden,
bijvoorbeeld door geen chemische middelen te gebruiken.
Bereikbaarheid
Als gemeente Reimerswaal zijn we bevoorrecht met drie treinstations waarop ieder
half uur een trein zowel in de richting van Goes als van Roosendaal vertrekt.
Wij zijn voor het behoud van de huidige treinfrequentie.
Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen
maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij bijvoorbeeld de bushaltes op
een goede instaphoogte laten brengen.
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 woningen die aansluiten bij woonwensen
en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van
de buurten is van groot belang.
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De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier
opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt in en
open staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in
het bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de
gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die
de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.
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WAARDEN EN TRADITIE
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun
eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan.
Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet
altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei
Nederlandse tradities al generaties lang worden doorgegeven. Christendemocraten
koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving
bijeen helpen houden.
De gemeente kan activiteiten ondersteunen die zijn gericht op het overdragen van de
Nederlandse cultuur, waarden en tradities.
Lokale eigenheid
De gemeente Reimerswaal kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om
monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen
voor mensen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het
gemeenschappelijke wordt beleefd en uitdrukkingswijzen van identiteit. De overheid
heeft noch bij de vorming noch bij de bescherming van cultureel erfgoed een centrale
rol, maar kan bij het bewaren van wat voor de lokale gemeenschap van waarde is
een ondersteunende rol spelen.
De gemeente ondersteunt muziekscholen, bibliotheken, archieven en lokale
dialecten en regionale talen.
De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in
samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven.
Als CDA Reimerswaal hechten wij waarde aan onze culturele instellingen. Om goed
te inventariseren wat en welke instellingen we in onze gemeente hebben pleiten wij
voor een cultuurnota.
Erfgoed in Omgevingsplan
Elke gemeente gaat in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te
voeren Omgevingswet een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor
cultureel erfgoed opnemen.
Het omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in het
bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming
van religieus, agrarisch en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het CDA is
maatwerk, ruimte voor variëteit en maatschappelijk initiatief.
Veiligheid in de buurt
Veiligheid is een basishoefte 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. Wij
richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact
heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de
maatschappij, zoals woninginbraken, verkeersoverlast en een veilige
schoolomgeving en openbare ruimte.
Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de
speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid
onverminderd belangrijk. Daarbij moeten de inwoners een stem hebben.
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Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de
buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen
en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in
de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of
informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.
De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet
van sociale media (bijv. Buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak
van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties,
zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste
aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een
buurtpreventieteam.
Gemeentelijke samenwerking
Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente het niet
alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (bijv. Jeugdzorg?) of omdat ze
gemeentegrenzen overschrijden. Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met
andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. Samenwerking is dan ook een
goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet
steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke
organisatie. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar
de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking.
Het CDA is voorstander van dienstgerichte samenwerkingsverbanden als de
democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. De Gemeenteraad – en
daarmee de inwoners – moeten een daadwerkelijke stem hebben bij regionale
samenwerking.
Zondag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting
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. Er zijn
verschillende redenen te geven waarom zondagsopenstelling van winkels geen goed
idee is. Sociaal cultureel betalen onder meer families en verenigingen de prijs van de
24-uurseconomie: de koopzondag ondermijnt de gemeenschappelijke vrije dag
waarop het maatschappelijk leven tot rust komt en aandacht en tijd kan worden
gegeven aan andere wezenlijke belangen van het samenleven. Dit heeft dus niets te
maken met de institutionele scheiding tussen kerk en staat, maar alles met hoe
religieuze tradities de samenleving positief kunnen inspireren bij de vorming van
immateriële waarden. Sociaaleconomisch is van belang dat verruiming van de
openingstijden voor het midden- en kleinbedrijf relatief veel duurder is dan voor grote
winkelketens. Uit onderzoek en buitenlandse ervaringen blijkt verder dat de
werkgelegenheid en omzet niet tot nauwelijks groeien maar zich vooral spreiden
Lokale gemeenschappen verschillen van dorp tot dorp, stad tot stad en van
gemeente tot gemeente. Het CDA vindt dat aan zulke verschillen ook op zondag
recht gedaan moet worden. Daarom moet de gemeente in overleg met inwoners en
lokale ondernemers besluiten over de openingstijden van winkel. Het is verstandig
daarbij ook regionale effecten mee te wegen, mede daarom is het CDA Reimerswaal
geen voorstander van één of meerdere koopzondagen per maand.
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FAMILIE EN GEZIN
Families vormen het fundament van Nederland. Veel stellen mogen kinderen
ontvangen. Wij geloven dat ieder kind naar Gods beeld is geschapen. Veel kinderen
groeien op in warme gezinnen. Met ouders die de even mooie als verantwoordelijke
taak op zich nemen hen op te voeden.
Voor het CDA is elk gezin 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 ook grote waardering voor en voelen het als een
plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.
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 waarden en verdienen erkenning en waardering voor
de rol die ze spelen. Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het hartstikke
goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal
leven en voelen zich goed.
Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat dit voor de twee ouders
zelf ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de
vele kinderen die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op
school, zijn vaker agressief en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten
is de helft van alle jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen.
Wij komen op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat als ouders besluiten
uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om een
vechtscheiding te voorkomen. Wij bepleiten de mogelijkheid van
opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.
In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de
kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Wij zien dat
veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te voldoen met
de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor
goede begeleiding van het kind.
Wij willen ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen.
Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg.
Wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.
Kindvriendelijke buurten
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige
en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA
vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor
spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging
bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede inrichting van de
openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom
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essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen kunnen daar een goede rol
bij spelen. Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen
opgroeien veilig zijn. Daarom wil het CDA een gerichte aanpak van criminaliteit en
verkeersonveilige situaties.
Wij pleiten voor strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke
buurten. Hiermee draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige mobiliteit van
kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
De gemeente zorgt voor goede speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende
soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder
beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.
Onderwijs
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en
plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen
en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige
en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het
onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.
De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het
is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het
CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate
verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op
in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans
krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.
Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een “kindpakket”
samengevat zodat in een keer overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen
aan kinderen.
Samen met maatschappelijke organisaties
Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te
vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. 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.
Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben
ten minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel
langer keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten voorgangers en
allerlei vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis? De kerken dragen dan ook een
schat aan wijsheid en ervaring met zich mee. Het zou dan ook gek zijn die kennis
onbenut te laten. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het dan
ook erg belangrijk de kennis van kerkelijk werkers over armoede,
gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken. In kerken leren jonge mensen
belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook
dat de overheid geloofsgemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de
bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Wij vinden goed en
regelmatig contact dan ook belangrijk. Juist ook om gezamenlijk onwenselijke
situaties bespreekbaar te maken en te bestrijden.
Betrek kerken bij de ontwikkeling van het jongeren- en het sociaal beleid
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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 steken, respect te hebben voor gezag (trainer,
scheidsrechter), wellicht zelfs mee verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer
en onderhoud van een terrein. Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen
een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht. Daarom vinden wij het
belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of
andere culturele vorming. Ook is meer beweging vaak onderdeel van het
behandelplan van een jongere met psychische problemen. Het CDA vindt het
belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren, juist bij
verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat
geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die
specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als
zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘ niet pluis’ is.
Om toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet in onze
gemeente het jeugdsport- en jeugdcultuurfond blijven bestaan.
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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 hen past. Wij willen ervoor
waker dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die
maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.
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 kinderen en jongeren.
Gemeenten en instanties werken gezamenlijk aan een rookvrije omgeving, zoals de
schoolplein.
Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te
bieden, helpt zij mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te
bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan.
Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan.
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
houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het
persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen
wens in te richten.
Wij ondersteunen lokale en regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen,
bedrijven, kerken etc. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun
eigen omgeving organiseren.
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een
hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan én mag
korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om 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 mantelzorg en dit afstemmen met de
gemeente.
Daarnaast moet de dagopvang en respijtzorg (vervangende zorg) in de gemeente op
orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De
gemeente staat achter én naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door
individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke
aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige
trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde.
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Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering
van het beleid.
Blijf de waardering aan mantelzorgers uiten door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs,
het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellig avondje uit.
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijk zorgbeleid. Om
goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nog meer in overleg gaan
met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in onze gemeente voor de
zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie.
Het CDA is trots op het project ‘ Rilland Dementievriendelijk’, wij willen dit project
samen met ‘de Zeeuwse Huiskamer’ uitrollen over al onze kernen.
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende
organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken
belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door
gebrek aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet
gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen waar verschillende partijen
verantwoordelijk zijn.
Het CDA wil dat de gemeente de regie neemt voor de samenwerking van
professionals, waaronder de zorgverzekeraars, om een integrale aanpak in de buurt
mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede
bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte
lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties)
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.
Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak
van zorg en welzijn is geboden. En voorkomen is beter dan genezen. Goed
toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de
gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie
die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden.
We zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun
administratie op orde te krijgen. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen
ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen
wachtlijsten ontstaan.
We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken
en Humanitas). Dit kunnen we doen door subsidie te geven, maar ook door te zorgen
voor huisvesting of praktische hulp te bieden.
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EERLIJKE ECONOMIE
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijk 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. Maar
dat betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving.
Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan
samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we
ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het hebben, zoals
vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen
voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten
groeien.
Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden.
Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat
goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale
ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven
ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig
vergunningenbeleid te voeren.
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen.
Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke
bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een
tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten
verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.
Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief
bieden op een vervolg.
Het is niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werkzoekenden op korte
termijn een (vaste) baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere
manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die
inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling
van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die als tegenprestatie
structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk werk doen of
mantelzorg bieden.
Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats.
Dat is onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij die
met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de
gemeenschap.
Wij willen dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen
van profiteurs en fraudeurs. Dat kan bovendien helpen om het onderscheid tussen
fraude en administratieve fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen. Bij
werkelijke fraude dient wat ons betreft strafrechtelijke vervolging plaats te vinden.
Woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn een zaak van de lokale overheden.
Voor sommige bedrijfstakken zijn arbeidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om
onderscheid te maken tussen arbeiders die hier korter of langer dan drie maanden
willen verblijven. De gemeente moet de laatste groep stimuleren om zich als inwoner
in te schrijven.
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De gemeente gaat met bedrijven in gesprek met als doel een zo hoog mogelijk
percentage van de arbeidsmigranten in te schrijven in onze gemeente.
Wij realiseren ons dat we met onze specifieke kernmerken (o.a. rust, ruimte en zee)
aantrekkelijk zijn voor toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland.
Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op het unieke karakter van onze gemeente.
Vanuit de historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van onze
gemeente en onze kernen worden ontdekt. Als dit gebeurt met hulp en
betrokkenheid van de lokale bevolking en bedrijven, ontstaat er vanzelf een
ambassadeursgroep die na het vaststellen van de karakterschets ook kan bijdragen
aan de marketing van het beleid.
Met de nieuwe Omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een
toekomstvisie voor onze gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen
voor onze gemeente.
Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een
omgevingsvisie is vanzelfsprekend. Belangrijk is dat het CDA zich onderscheidt door
specifieke vragen naar belemmeringen die worden ervaren bij ondernemers, en dit
terugkoppelen aan het beleid waar dat aangepast kan worden.
In het kader van het toekomstbestendig maken van onze economie is flexibiliteit
belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Dat
kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld
bestemmingsplannen.
Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de
groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo veel mogelijk
voorkomen worden, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische
ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud. Na zorgvuldige afweging
moet voor een herstructurering of gebiedsontwikkeling in het uiterste geval
onteigening als een noodzakelijk instrument mogelijk zijn.
Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan
nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en
voedsel kunnen produceren.
Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het
CDA vindt het echter moeilijk uit te leggen als er zonneweides kunnen komen op
landbouwgrond, terwijl daken van naastgelegen schuren nog leeg zijn.
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat
kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog
in het vaandel staat.
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en
infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van
bewoners, instellingen en ondernemers en hen de ruimte bieden.
Het CDA vindt dat de gemeente Reimerswaal het goede voorbeeld moet geven.
Neem duurzaamheid op in het aanbestedingsbeleid, koop groene energie in en
plaats zonnepanelen.
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Het CDA zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het
jaar 2035 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van
gebouwen is namelijk een effectieve manier om de uitstoot van CO2 terug te
dringen. Wij willen dat binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de
gemeentehuis, het zwembad, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze
voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
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