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Om de algemene voorzieningen te verbeteren mag de OZB 
(belasting op huizenbezit) omhoog

tegen https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-ijssel/themas-vkp-
2022-2026/lokale-lasten-belastingen

OZB tarieven woningeigenaren:  Sinds 2016 zijn in Capelle de OZB rekenpercentage voor woningeigenaren jaarlijks verlaagd van 0,1264 in 2016 naar 0,0887 
in 2022, dit komt ten goede aan de gestegen huizenprijzen. Hiermee kunnen de kosten voor Capelse inwoners betaalbaar worden gehouden. De toekomst is 
vol onzekerheden; de gemeente moet als een goede rentmeester waken over haar middelen. Met opgebouwde reserves moet prudent omgegaan worden. 
Het takenpakket van onze Gemeente is sterk uitgebreid en verzwaard. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen bij o.a. energietransitie, 
wonen, jeugdhulp en mobiliteit. Er staan daar niet altijd financiële middelen vanuit Rijk tegenover. Voor het CDA is het dan ook zaak dat per jaar wordt 
gekeken naar het verhogen of verlagen van rekenpercentages.

Sporthal Schenkel moet worden behouden voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-
ijssel/actueel/nieuws/algemene-beschouwingen-begroting-2021

Algemene beschouwingen Begroting 2021 Wijken in balans: Voor het CDA vragen ontwikkelingen en plannen om een goede balans en slim inzetten op de 
buitenruimte of gebouwen om deze multifunctioneel te gebruiken. Voor het CDA zou dit de insteek zijn bij het onderzoek naar de toekomst van sporthal 
Schenkel!

Gokreclames moeten verboden worden in Capelle aan den 
Ijssel

voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-
ijssel/standpunten/coffeeshop

Gokhallen: Het CDA is al jaren tegen de vestiging van coffeshops, bordelen en gokhallen in Capelle. Het CDA is dan ook bijvoorbeeld tegen 
toestaan van hieraan gerelateerde wietteelt onder controle van de gemeente in Capelle of reclameuitingen voor gokactiviteiten.

De gemeente moet mensen die al lang afhankelijk zijn van 
de bijstandsuitkering een betaalde baan aanbieden 
(basisbaan)

tegen https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-ijssel/themas-vkp-
2022-2026/basisbaan-uitkeringsgerechtigde

Het CDA heeft niet meegestemd met de motie van PvdA (basisbaan) in de Raadsvergadering op 12-7-2021 op basis van toen geen positieve cijfers in de 
Voorjaarsnota 2021 en het antwoord van de wethouder. Forse daling afgelopen 5 jaar van het bestand. Relatief hoge kosten (10 banen 300.000,00). In de 
lopende onderzoeken en experimenten zien wij dat men vaak na twee tot drie jaar niet meer uit deze basis baan komt. Dat impliceert dat je een nieuw 
bestand creëert op basis van de basisbaan binnen het bestaande bestand. In Capelle worden tal van instrumenten ingezet om te zorgen dat de afstand tot 
de arbeidsmarkt verkleind wordt, zoals de FIP methode om mensen intensiever te gaan begeleiden door meer en frequenter contact. Kans dat mensen niet 
meer uit de basisbaan komen. In Capelle is er nu de FIP methode om mensen intensiever te gaan begeleiden door meer en frequenter contact. Verstandiger 
is om eerst de landelijke onderzoeken af te wachten en te kijken of het Rijk hiervoor vaste middelen kan bieden voordat wij hierin zelf een onderzoek 
plegen.  Die tijd kunnen wij beter benutten door te blijven doen wat werkt.

De gemeente moet geld uittrekken voor extra 
ordehandhavers (BOA's)

voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-ijssel/themas-
vkp-2022-2026/handhaving-boas?no_cache=1

Handhandhaving moet een duidelijk en herkenbaar gezicht krijgen. De burgemeester, als boegbeeld van de gemeente, is hiervoor de aangewezen persoon. 
Het CDA wil meer handhaving inzetten voor een veilige en schone leefomgeving: Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en 
veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit. Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan 
preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze 
campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken. Dit willen wij voor Capelle: Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en 
veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit. Dierenwelzijn & biodiversiteit: Er wordt ingezet op handhaving om hondenpoepoverlast en 
loslopen op plekken waar dit niet is toegestaan te bestrijden. Nu de hondenbelasting als doelbelasting is afgeschaft dienen er voldoende middelen 
beschikbaar te zijn voor een veilig en beweegvriendelijk hondenbeleid. In kader van bijtincidenten of verontrustende signalen is er een laagdrempelig 
meldpunt. Vuurwerk: is voor vele mensen een leuke traditie. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de mogelijke gevaren van met name illegaal 
vuurwerk en geweld tegen hulpverleners. Handhaving op illegaal vuurwerk verdient daarom een stevige aanpak. Geweld tegen hulpverleners wordt niet 
getolereerd. Arbeidsmigranten & vluchtelingen: Handhaving op het aantal arbeidsmigranten in een eengezinswoning. Circulariteit: Betalen voor afval 
(Diftar) komt voor het CDA pas ter sprake als dit in geheel Capelle goed kan worden geregeld. Belangrijk gevolg van Diftar in andere gemeentes is, is dat er 
meer zwerfvuil komt. Hier moeten vooraf wel goede maatregelen tegen worden genomen, zoals strenge handhaving op overtredingen.

Maak een keuze. Buurtpreventie organiseren door: gemeente of 
burgers

BURGERS
https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-
ijssel/standpunten/buurtpreventie

Buurtpreventie door wijkbewoners is in eerste instantie gericht op een preventieve werking. Waarbij de regierol ligt bij de gemeente, contacten, ondersteuning en training 
vanuit de politie en via WOP’s financiële middelen en terugkoppeling wordt gegeven.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen
voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/zelfbewoningplicht
Het CDA is voor een zelfbewoningplicht, zodat koopwoningen niet (o.a. door beleggers) kunnen worden opgekocht om te verhuren. Een uitzondering is verhuur aan eerste- of 
tweedegraads familieleden).

De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen
voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/ozb
Sinds 2016 zijn in Capelle de OZB rekenpercentage jaarlijks al verlaagd van 0,1264 in 2016 naar 0,0887 in 2022, dit komt ten goede aan de gestegen huizenprijzen. Hiermee 
kunnen de kosten voor Capelse inwoners betaalbaar worden gehouden. 

Maak een keuze. Financiële meevallers inzetten voor: verhogen 
voorzieningen niveau of verlagen gemeentelijke belastingen

verhogen 
voorzieningen niveau

https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-
ijssel/standpunten/ozb

Het takenpakket van onze Gemeente is sterk uitgebreid en verzwaard. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen bij o.a. energietransitie, wonen, jeugdhulp en 
mobiliteit. Er staan daar niet altijd financiële middelen vanuit Rijk tegenover.

Mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een 
tegenprestatie

voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-
ijssel/standpunten/tegenprestatie

Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren (oa vrijwilligerswerk). Alles wordt ingezet om mensen werk of 
een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.

Gratis zwemlessen voor alle kinderen invoeren
voor https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/schoolzwemmen-basisscholen
Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Capelle dat kinderen snel leren omgaan met dat water en dus snel leren zwemmen. Voor het CDA geldt dat ieder kind een 
zwemdiploma moet kunnen halen, bijvoorbeeld door schoolzwemmen in het basisonderwijs.

Een referendum houden bij belangrijke besluiten
tegen https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/referendum
Voor het CDA is het belangrijk om beslissingen samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties te nemen. Daarvoor zijn veel meer participatietools 
inzetbaar dan alleen een “voor” of “tegen” bij een referendum. 

Toerismebelasting verlagen
tegen https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/toeristenbelasting
Het takenpakket van onze Gemeente is sterk uitgebreid en verzwaard. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen bij o.a. energietransitie, wonen, jeugdhulp en 
mobiliteit. Er staan daar niet altijd financiële middelen vanuit Rijk tegenover.

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan
tegen https://www.cda.nl/zuid-holland/capelle-aan-den-

ijssel/standpunten/coffeeshop
Het CDA is al jaren tegen de vestiging van bordelen, gokhallen en coffeeshops in Capelle. Het CDA is dan ook tegen toestaan van hieraan gerelateerde wietteelt onder controle 
van de gemeente in Capelle.


