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ZIJ AAN ZIJ VOOR NISSEWAARD 
Aan de inwoners van Nissewaard, 
Het doet ons genoegen u kennis te laten nemen van het CDA-Nissewaard 
verkiezingsprogramma 2022-2026. Ons programma is zorgvuldig tot 
stand gekomen met inbreng van onze leden, inwoners, onze 
maatschappelijk betrokken organisaties en ondernemers uit 
Nissewaard. Een ruime afspiegeling van Nissewaards bevolking. Een 
programma gemaakt samen met u en voor u, ongeacht wie of wat u 
bent. Een programma geïnspireerd op CDA uitgangspunten en met 
name op het rapport: “Zij aan Zij”, waarin het CDA o.a. aangeeft dat we 
samen de maatschappij vormen, waarin iedereen kan en mag bijdragen 
aan onze samenleving en in uw geval de gemeenschap in Nissewaard. 

In ons verkiezingsprogramma staan de ambitieuze plannen die het CDA in 
Nissewaard in volledige transparantie wil realiseren in de komende 4 jaar. Een 
belangrijk thema hierbij is: ‘Zorg voor elkaar’, want alleen SAMEN zijn we in staat om 
met u als inwoner en het CDA-Nissewaard als volksvertegenwoordiger in 
Gemeenteraad en/of College van B&W de beste oplossingen te vinden voor de 
hedendaagse zaken 

 Zorg, in het bijzonder voor Jeugd- en ouderen, werkgelegenheid, huisvesting, 
onderwijs, sport en recreatie, middenstand, vervoer,  infrastructuur en woongenot 
zijn thema’s waar we samen invulling aan willen gaan geven. 

Nissewaard bestaat uit mensen zoals u, die die al deze thema’s belangrijk vinden en 
waar het CDA-Nissewaard samen met u een hoge kwalitatieve invulling wil gaan 
geven. 

Onze lokale CDA vertegenwoordigers  staan klaar om ook in de komende 
raadsperiode verantwoording te nemen in de lokale politiek, waarbij ze de belangen 
van alle inwoners willen bewaken. U mag onze CDA vertegenwoordigers daarop 
aanspreken. Het motto van het CDA luidt niet voor niets: ‘Zij aan zij’, voor uw 
toekomst maar zeker ook voor die van onze kinderen. 

Leest u ons programma aandachtig en kritisch door. Wij wensen u daarbij veel 
leesplezier en rekenen  daarbij op uw stem op 16 maart a.s. als onze uitgangspunten u 
aanspreken. 

 

Namens het bestuur van CDA-Nissewaard 

 

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen? Mail ons op: cdanissewaard@gmail.com. U vindt ons tevens 
op internet: http://www.cda.nl/nissewaard en op Facebook, Twitter en Instagram. 
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1. ZORG VOOR ELKAAR 
Het CDA-Nissewaard kiest voor een gemeente waarin  we samen de 
verantwoordelijkheid dragen. 

Iedereen is gelijk en het uitgangspunt van de gemeente Nissewaard moet dan ook 
zijn,  dat mensen die hulp nodig hebben, de benodigde hulp en ondersteuning ook 
daadwerkelijk en op tijd krijgen. 

Bij het verlenen van die ondersteuning staan voor de gemeente Nissewaard 
gelijkwaardigheid, respect en empathie centraal.  

Zorg in de buurt 
Het CDA-Nissewaard vindt het onacceptabel als mensen die hulp nodig hebben op 
een wachtlijst worden geplaatst. Wij streven ernaar om geen wachtlijsten te hebben 
voor welke ondersteuning dan ook.  

Wij zetten ons in voor behoud  en uitbreiding van zorg in de buurt en in het SMC, om 
goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar te hebben. 
Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. De 
maximale aanrijtijd van ambulances moet bewaakt worden.  

Het CDA kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de 
zorg, dus ook in onze gemeentelijke kernen. Gelden bestemd voor zorg moeten waar 
mogelijk direct aan het leveren van goede zorg besteed worden. Daarnaast moet door 
of namens de gemeente verleende zorg zodanig worden verleend dat ze door de 
inwoners als op maat verleende zorg wordt ervaren. Goede, met gevoel verleende zorg 
vindt het CDA belangrijker dan goedkoop verleende zorg.  

In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. 
Daarbij zetten we in op continuïteit.  Het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar 
iedere keer een andere zorgverlener moet tot het minimum worden beperkt. Een 
vertrouwd gezicht is immers voor de cliënt erg belangrijk.  

‘Thuis in de Wijk’ 
‘‘Thuis in de Wijk’’ moet zo snel als mogelijk verder worden uitgerold. De gedachte 
hierachter is dat als mensen naar elkaar omzien tijdig ondersteuning geboden kan 
worden wanneer dat nodig is. Door tijdig in te grijpen kan de inzet van zware 
professionele hulp veelal voorkomen worden. Ontmoeting van inwoners en de inzet 
van vrijwilligers zijn belangrijk voor het slagen van ‘‘Thuis in de Wijk’’. Daarbij moet 
de gemeente met ‘‘Thuis in de Wijk’’ afspraken maken om gemeentelijke uitvoerende 
taken door de ‘‘Thuis in de Wijk’’ organisatie uit te laten voeren.  

Jeugdhulp en WMO 
Het CDA  wil professionals in onze ‘‘Thuis in de Wijk’’ teams die zelf aan de slag gaan 
met de zorg voor onze inwoners. Zij moeten zich ook richten op voorkomen en 
preventie van (gezondheids)problemen.  

In de jeugdhulp zien we te lange wachtlijsten en ingewikkelde procedures. Jongeren 
die problemen hebben, hebben recht op directe zorg. Het CDA-Nissewaard zal zich er 
voor inzetten om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben die hulp direct te 
verlenen.   

Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en geven de voorkeur aan langdurige 
contracten binnen de jeugdhulp en de WMO. 
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We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren 
die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt 
naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen. 

Een goede zorg bestaat natuurlijk uit een goede samenwerking met huisartsen. We 
zetten ons in voor een goed contact met de huisartsen. 

Steun voor wie een ander helpt 
Mantelzorgers zijn belangrijk in de samenleving. Wij vergroten de mogelijkheden 
voor mantelzorgers om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en 
maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de 
respijtzorg moeten goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen 
we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden. Wij 
pleiten voor optimale ondersteuning van mantelzorgers. Door afstemming en 
samenwerking met de betrokken partijen is maatwerk mogelijk. 

Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje. 

We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families, gezinnen en de 
verbanden waarin we leven. 

We prefereren een samenleving die gebaseerd is op hechte families en 
samenlevingsvormen waar je op terug kan vallen. Vanuit het gezin, de familie en 
samenlevingsverbanden moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder 
getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit 
het oog. In die gezinnen en samenlevingsverbanden leren kinderen voor elkaar te 
zorgen. Een Nissewaard waarin mensen voor elkaar zorgen is een fijne gemeente om 
in te wonen. 

Bij problemen in het gezin werken we met ‘Thuis in de Wijk’ aan één plan voor het 
gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin, met 
aandacht voor alle problemen. Want, nu zijn er te vaak teveel hulpverleners in huis 
die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat situatie zelfs kan verslechteren. 

We zetten  in op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen 
in een echtscheidingssituatie. 

Iedereen heeft recht op een ‘Veilig Thuis’. We zorgen dat het advies- en meldpunt 
‘Veilig Thuis’ laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid 
is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor meer problemen op korte en lange 
termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter. 

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen 
Het CDA-Nissewaard  wil dat kinderen niet in armoede opgroeien. Het preventieteam 
van de gemeente moet waar mogelijk worden uitgebreid om armoede tijdig te 
onderkennen en de hulp te organiseren.  

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te 
ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten 
voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. De gemeente Nissewaard  zorgt 
voor ondersteuning van deze organisaties, voor meer bekendheid en voor  betere 
toegankelijkheid van deze mogelijkheden. 

Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving, waar nodig 
draagt de gemeente bij in de kosten. 
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We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen; we helpen bij het 
vinden van goede huisvesting; ze moeten goed bereikbaar zijn. 

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om 
gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische 
effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de 
betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de (schuld)hulpverleningstrajecten 
vroegtijdig en effectief worden ingezet. 

De gemeente en het Onderwijs 
Ook in de komende raadsperiode moet het goede overleg tussen de gemeente en de 
schoolbesturen in stand worden gehouden. Dit om elkaar te motiveren, te stimuleren 
en te informeren teneinde het onderwijs in Nissewaard te versterken.  

Het CDA-Nissewaard vindt dat de gemeente samenwerking tussen scholen en 
instanties moet stimuleren, zoals op het gebied van voortijdig schoolverlaten, 
terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, praktijkonderwijs, maatschappelijke 
stages voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en volwasseneneducatie. 

Zolang maatschappelijke stages niet verplicht zijn overlegt de gemeente actief met 
schoolbesturen in Nissewaard om op vrijwillige basis maatschappelijke stages te 
vervullen. 

Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten verder 
teruggedrongen worden. Als verantwoordelijke voor de leerplicht controleert en 
ondersteunt de gemeente hierin.   

De gemeente blijft op de hoogte van de kwaliteit van de scholen door de oordelen van 
de onderwijsinspectie goed in beeld te houden en in overleg met de leiding van de 
scholen en de schoolbesturen waar nodig verbeterplannen op te zetten. In 
Nissewaard moet niet alleen goed geleefd kunnen worden maar dient het onderwijs 
van goed en veilig niveau te zijn.  

Binnen de school en haar omgeving moet erop toegezien worden dat de veiligheid 
voor kinderen maximaal gegarandeerd wordt. Samenwerking tussen de 
toezichthouders van de scholen, sociale controle binnen de school en duidelijke 
afspraken met de politie om snel paraat te zijn als er ernstige problemen zijn, dragen 
bij om deze doelstelling te realiseren.  

Laaggeletterdheid 
Het CDA-Nissewaard vindt dat er teveel mensen zijn die laaggeletterd zijn. De 
gemeente benadert laaggeletterden actief en verzorgt hun bijscholing.  

De gemeente communiceert zodanig dat laaggeletterden ook bereikt worden. 

Iedereen moet mee kunnen doen 

Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. De 
gemeente maakt dat mogelijk door bijvoorbeeld te zorgen voor goede 
toegankelijkheid van het openbare gebied en gemeentelijke gebouwen.  

Jongeren moeten kansen krijgen 
Het betrekken en laten meepraten van de jeugd kan verder worden bevorderd. Het 
CDA is voorstander van inspraak van jongeren op het beleid dat voor hen wordt 
ontwikkeld. De jongerenraad is hier een goede gesprekspartner voor. 
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Meer aandacht en zorg voor onze ouderen 
Gelet op het ingezette beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen vraagt 
het ouderenbeleid extra inzet van de gemeente.  

Ouderen die dat nodig hebben krijgen huisbezoek, ‘Thuis in de Wijk’ draagt daar zorg 
voor. We stimuleren contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld via vrijwillige 
de maatschappelijke stages. Ook stimuleren we dat scholen, bedrijven (MKB) en 
verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor 
hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.  

Het CDA-Nissewaard zet zich in om  voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, 
pinautomaat, basisschool of openbare bibliotheek in de buurt te behouden.  

‘Thuis in de Wijk’ wordt ingezet in wijk- en dorpscentra waar buurtgenoten elkaar 
kunnen ontmoeten. ‘Thuis in de Wijk’ draagt zorg voor plekken in de wijk en het dorp 
waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken.  

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen 
de gemeente op orde zijn. Het Openbaar Vervoer en het doelgroepenvervoer moeten 
elkaar ondersteunen en aanvullen.  

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de 
bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost, een apotheek en de 
veiligheid van de leefomgeving. Wij gaan nieuwe woonvormen bouwen waar mensen 
met dementie tijdig naartoe willen, zonder Wlz-indicatie. 

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid 
van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk 
alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de 
zorg voor een heel huis willen hebben. We ondersteunen verpleeghuizen die ruimte 
nodig hebben om uit te breiden. Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod 
van nieuwe vormen van wonen en zorg. We willen het oprichten van zorgcoöperaties 
faciliteren. We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor 
mantelzorgwoningen en familiehuizen. 

Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en 
moet er aandacht zijn voor zingevingsvragen. De gemeente Nissewaard ondersteunt 
de hospice waar nodig. 

Geestelijke gezondheidszorg 
Het CDA-Nissewaard vindt dat er een centraal telefoonnummer moet komen, dat alle 
dagen 24 uur bereikbaar is, om meldingen te doen van mensen met verward gedrag 
of wanneer mensen zich zorgen maken om een buurtgenoot.  

We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen 
schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere 
samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners.  

Inzetten op preventie en gezond leven 
We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, 
zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We betrekken 
sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid. 

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij 
versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de 
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openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en 
speelvoorzieningen. 

We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en 
we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik. 

Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en kunnen meedoen met een 
sportactiviteit. 

Participatie en inburgering 
Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlander. Nieuwkomers 
moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat iedereen 
een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.  

We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant aanbod van 
taalonderwijs voor inburgeraars waarborgen en onprofessionele (malafide) 
taalbureaus uitsluiten.  

Inclusiviteit en anti-discriminatie 
Voor het CDA-Nissewaard is het uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn en dat 
afkomst, ras, seksuele geaardheid daarin geen onderscheid maakt. Ook moet iedereen 
mee kunnen doen in onze samenleving. De gemeente heeft als werkgever daarin een 
voorbeeldrol en het CDA vindt daarom dat er bij de gemeente, als afspiegeling van 
onze maatschappij, mensen met diverse (migratie)achtergronden en met 
arbeidsbeperkingen werken. 

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk 
aandachtspunt. 
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2. WONEN IN NISSEWAARD 
Nissewaard is voor veel mensen een mooie gemeente om in te wonen. De gemeente 
kent verschillende dorpen en wijken elk met een eigen uniek karakter. Deze gebieden 
bevinden zich op loop- of fietsafstand van de mooie natuur die de gemeente rijk is, 
zoals het natuur-en recreatiegebied De Bernisse. Ook de werkgelegenheid in 
Rotterdam en de Europoort maakt onze gemeente aantrekkelijk om te verblijven. De 
aantrekkingskracht van de gemeente is minder waar het gaat om het  beschikbaar 
aantal woningen, het tekort op de woningmarkt is zorgelijk!  

Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren 
Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, doorstromers en 
senioren bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Starters kunnen 
moeilijk toetreden tot de woningmarkt. Naast het probleem van een lange wachtlijst 
bij sociale huurwoningen, krijgen starters ook moeilijk een voet tussen de deur in de 
koopwoningmarkt. De gemeente moet zich maximaal inzetten op de mogelijkheden 
voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen. Als 
CDA ondersteunen we de starterslening die in het leven is geroepen vanuit de 
gemeente, maar eisen we dat de gemeente onderzoek doet naar meer mogelijkheden 
om jongere inwoners uit de gemeente te hulp te schieten.  

Het CDA stelt daarbij voor dat de gemeente voor eigen rekening woningen bouwt en 
dat deze woningen vervolgens door de gemeente aan jonge inwoners uit Nissewaard, 
op basis van huurkoop, ter beschikking stelt, Daardoor worden jonge inwoners in 
staat gesteld woningen te gaan huren van de gemeente en door de 
huurkoopconstructie worden deze huurders op termijn eigenaar. Vanuit de 
Enecogelden kunnen de investeringen in deze woningen worden gedaan, welke 
investeringen op termijn weer terug vloeien in de kas van de gemeente. Het CDA is 
voornemens om in de komende raadsperiode deze constructie snel nader te laten 
onderzoeken en uit te werken.  

Ook diegene met een modaal inkomen (de leraar, verpleegkundige of de agent) die 
willen doorstromen naar een volgende woning, moet ruimte hebben om in onze 
gemeente straks met het gezin een plek te vinden. Om de wachtlijsten voor een 
woning weg te werken is op de korte termijn simpelweg nog meer woningbouw nodig. 
We willen bij deze nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang geven aan 
inwoners die een binding hebben met de gemeente Nissewaard. Kopers moeten een 
sociaal en/of economische connectie hebben met de woonplek. Tot slot focust het 
CDA extra op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. De 
gemeente Nissewaard zal vanwege de vergrijzing in onze gemeente, en het landelijke 
feit dat ouderen steeds langer thuis wonen, samen met de woningcorporaties en 
zorgaanbieders voor voldoende passende woningen en woonzorgvoorzieningen 
moeten zorgen en hier ook strak de regie op voeren.  

Wonen: kiezen voor kwaliteit, vergroening & flexibiliteit 
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, stuk vergroening/ 
verduurzaming en flexibiliteit. Met woningcorporaties zal de gemeente gerichtere 
prestatieafspraken moeten maken over de kwantiteit en kwaliteit van het 
woningaanbod. Samen staan we voor een uitbreidingsopgave maar ook een flinke 
vervangingsopgave. Het CDA vindt dat de woningbouwcorporaties meer ruimte moet 
krijgen om met de bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan. En dringen we er 
op aan dat het aantal scheefwoners in onze gemeente - met name de inwoners die in 
een sociale huurwoning zitten met een te hoog inkomen -  zal moeten dalen om de 
sociale woningmarkt meer lucht te geven. Ook moet er een oplossing komen voor de 
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enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We maken flexibele 
woonvormen voor starters mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze 
woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere doelgroepen (bijv. 
statushouders, daklozen en eenpersoonshuishoudens).  

Verder omarmt het CDA particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten 
krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de 
diversiteit en het aantal woningen. Er zal met een bredere blik naar initiatieven 
gekeken moeten worden. Een goed voorbeeld is de mogelijkheid tot het bouwen van 
een tweede bedrijfswoning op een agrarische perceel, wat op dit moment lastig is. 
Met bepaalde randvoorwaarden (bv. het niet vervreemden van de woning of een extra 
woning met een tijdelijk karkater) moet het mogelijk zijn dat agrariërs die het bedrijf 
overdragen aan hun kinderen, straks op terrein kunnen blijven wonnen om de 
kinderen de helpende hand te bieden. Maar ook dat tegelijkertijd de kinderen straks 
wanneer de ouders hulpbehoevend worden, de mantelzorg eenvoudiger op zich 
kunnen nemen. 

Ook collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners - in 
samenspraak met de gemeente – hun eigen huis en de buurt waarin zij willen wonen 
vorm kunnen geven, verdient meer ondersteuning. Het moet mogelijk worden om 
met een groep inwoners een stuk grond te verwerven waarop een aantal huizen 
gebouwd kunnen worden, naar eigen inzicht van deze bewoners. De regie moet liggen 
bij de toekomstige bewoners die met inschakelen van professionals (bouwbureau, 
architecten en aannemers) zelf initiatief neemt om deze woningen te laten 
ontwikkelen en bouwen. 

Bouwen op de juiste plek 
Het CDA is van mening dat er een betere balans van het woningaanbod moet zijn in 
onze gemeente, en zijn een voorstander een meer diverse woonwijken. Sommige 
wijken hebben te maken met een laag percentage sociale huurwoningen en in een 
ander deel komen juist middensegment woningen tekort. Om te zorgen dat iedereen 
zich thuis voelt in zijn of haar wijk, staat het CDA voor een betere spreiding van de 
woningbouw over de gemeente.  

Met betrekking tot nieuwe hoogbouw, eisen wij een visiedocument waarin duidelijk 
moet komen te staan waar wel en waar geen hoogbouw gewenst is. Dit document zal 
in samenspraak met inwoners moeten worden opgesteld, en zal moeten leiden tot 
duidelijkheid en betrokkenheid bij toekomstige bouwinitiatieven.  

De kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland 
spelen een belangrijke rol binnen de gemeente Nissewaard. Het is belangrijk dat deze 
dorpskernen leefbaar blijven. Als gemeente zullen we er alles aan moeten doen om 
deze dorpen haar unieke karakter te laten behouden, maar er ook voor te zorgen dat 
jongeren straks een plek hebben om te blijven in het dorp waar ze zijn opgegroeid en 
hun familie en vrienden hebben wonen. De gemeente zal moeten kijken naar nieuw te 
ontwikkelen woningen zodat voorzieningen in de dorpskernen als scholen en winkels 
behouden kunnen blijven. Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige 
wijk. 

Als we kijken naar Spijkenisse, een middelgrote plaats, is inbreiding van nieuwe 
woonbebouwing een efficiënt instrument om de plaats vitaal en bereikbaar te 
houden. Daarom is het CDA van mening dat we voor nieuwbouw allereerst kijken 
naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en verdichting van de 
bebouwde omgeving. Pas na deze fase kijken we naar uitbreiding van woningen aan 
de randen van een wijk of kern.  
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Leefbaarheid in de buurt 
Misstanden bij de verhuur van woningen, door bijvoorbeeld huisjesmelkers, zorgen 
voor een groeiend maatschappelijk probleem. Ook in Nissewaard. De leefbaarheid 
komt daardoor in sommige wijken onder druk te staan. Om woonoverlast tegen te 
gaan zal de gemeente samen met de politie, brandweer en de corporaties die 
werkzaam zijn binnen de gemeente, actiever op dit gebied moeten samenwerken. Dit 
gezamenlijk optrekken moet zorgen voor een betere bestrijding van gemelde 
problemen. Ook zal het controleren, en bij misstanden reguleren, van kamerverhuur 
prioriteit moeten krijgen. Het kan een straat ontwrichten wanneer er voortdurend 
misstanden plaatsvinden.   

Kwaliteit van de woonomgeving 
We mogen ons als inwoners van Nissewaard gelukkig prijzen met de groene gebieden 
die wij in de gemeente kennen, deze gebieden zouden we echter nog beter kunnen 
benutten. Een goed voorbeeld is het verder ontwikkelen van het Bernissegebied. Het 
CDA stimuleert ondernemers om gezamenlijk met de gemeente te kijken naar wat er 
allemaal nog meer mogelijk is, om meer mensen langer te kunnen laten genieten van 
het prachtige gebied.   

Ook in het groen dichtbij huis, uw eigen woonomgeving, moeten we zorgen voor een 
zichtbare vergroeningslag. Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur 
vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of 
de opvang van regenwater bij extreme buien. De positieve effecten van groen op onze 
gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich 
gezonder! Wij willen de groene openbare ruimte daarom ook aantrekkelijker maken 
om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. Bijkomend voordeel is dat het groen de stad 
koel houdt in de zomer, het wateroverlast tegengaat in de winter en het zorgt voor 
versterking van de biodiversiteit. Als CDA willen we ons hierbij blijven inzetten, en 
ook bijvoorbeeld denken aan een meer bloemrijk bermbeheer en toepassing van 
natuurlijke afscheidingen. 

De wijken en kernen moeten ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in regenval en 
droogte beter aankunnen. Het CDA wil groene daken, het afkoppelen van hemelwater 
op het riool en energiebesparende maatregelen blijvend stimuleren.  

Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert, maar 
dat wordt gewerkt aan een schone, hele en veilige stad. Het is belangrijk ook dat de 
gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden. Wij 
willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. En dat het Right to 
Challenge principe een bekend fenomeen wordt in onze gemeente Nissewaard. 
Kunnen een groep bewoners of verenigingen een uitvoering van een collectieve 
voorziening, bijvoorbeeld het groenonderhoud in de buurt, van de overheid 
overnemen tegen minder of gelijke kosten? Dan moeten we die ruimte bieden aan 
bewoners, en hen ook het vertrouwen geven.  

Kindvriendelijk buurt 
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. Het CDA stimuleert de gemeente een actief beleid te 
voeren om de speelruimtes in goede staat te houden. Een goede inrichting van de 
openbare ruimte met voldoende sportveldjes, speelplaatsen en ruime schoolpleinen is 
daarom essentieel. De buurt moet hierbij worden betrokken. 
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Ontmoeten 
De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van 
contacten tussen inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken 
en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke 
ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis 
of het bibliotheekfiliaal; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners 
van supermarkten zijn. Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar 
ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met 
goede banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie. Dat draagt bij 
aan wederzijds inlevingsvermogen. 
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3. EEN EERLIJKE EN DUURZAME ECONOMIE 
CDA-Nissewaard wil serieus werk maken van een eerlijke en een duurzame 
economie. Een economie met vooral ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is 
meer dan terecht dat de gemeente Nissewaard met lokale ondernemers gezamenlijk 
optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en 
scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact 
op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap wil CDA-
Nissewaard stimuleren.  

Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en lasten van het 
klimaatbeleid. Gemeente Nissewaard dient de inwoners vooraf te betrekken bij 
grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en 
energiebesparing aan je eigen huis. 

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning 
Voor CDA-Nissewaard is het belangrijk dat de gemeente Nissewaard met het midden- 
en kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en 
nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties 
afspraken gemaakt worden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, 
investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen 
van mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en leerplekken en 
investeringen in innovatie. Initiatieven die van onderaf komen moet de gemeente 
Nissewaard stimuleren. 

CDA-Nissewaard vindt het belangrijk dat er één aanspreekpunt voor ondernemers is 
die verantwoordelijk is voor het gehele traject van vergunningsaanvragen, maar ook 
voor kansen en vragen.  

CDA-Nissewaard vindt het ook belangrijk dat bij vergunningaanvragen die vallen 
onder de Omgevingswet ondernemers geholpen worden door één aanspreekpunt. 
Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar bij het 
juiste loket. Daarnaast vindt CDA-Nissewaard dat een vergunning aanvrager in een 
vroeg stadium door de gemeente Nissewaard geïnformeerd moet worden over alle 
randvoorwaarden die behoren bij de aanvraag. CDA-Nissewaard vindt dat de 
gemeente Nissewaard in het gehele traject van vergunningaanvraag tot uitvoering een 
faciliterende en oplosgerichte aanpak moet nastreven. 

CDA-Nissewaard vindt dat de OZB voor niet-woningen niet onevenredig stijgen ten 
opzichte van de OZB van woningen en dat de OZB-tarieven in lijn zijn met OZB-
tarieven in deze regio. Behalve als in samenspraak met de ondernemers is 
afgesproken om de hogere OZB inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het 
ondernemersklimaat.  

Daar waar samenwerking tussen ondernemers niet vanzelf van de grond komt, moet 
de gemeente Nissewaard helpen met fondsen zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de 
bestaande Bedrijven Investering Zones (BIZ). De contributie van deze regeling is 
inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan algemene investeringen om de 
gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten. 
Ondernemers worden in deze zone niet zwaarder belast en de gemeente Nissewaard 
draagt een deel van de contributie.  

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit en 
maatwerk belangrijk. Onze ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te 
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ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en 
meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan. 

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede 
ontsluiting van Voorne Putten en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij 
aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.  

CDA-Nissewaard vindt die toekomstbestendigheid van cruciaal belang voor de 
werkgelegenheid van onze inwoners en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. 
Daarom willen we dat het starters- en vestigingsklimaat van bijvoorbeeld innovatieve 
en nieuwe bedrijven aantrekkelijker wordt. Daarnaast wil CDA-Nissewaard dat de 
expansiemogelijkheden van bestaande bedrijven met een positieve insteek wordt 
benaderd. Wanneer een goede lobby in de regio of een samenwerking tussen 
bedrijven nodig is om de kans op vestiging of expansie te vergroten dan wil CDA-
Nissewaard dat daar maximaal op wordt ingezet. Dit vergroot de kansen voor 
ondernemers en bedrijven op onze bedrijventerreinen.  

We willen inzetten op het herstructureren/revitaliseren van bestaande 
bedrijventerreinen. Wij willen dat de gemeente Nissewaard in gesprek gaat met 
eigenaren van verouderd onroerend goed en met die eigenaren een toekomstplan 
opstelt waarbij gedacht kan worden aan vernieuwen, verkopen of verhuizen naar een 
passende locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verrommelde gebied tussen de 
Herman de Grootweg en de Veerweg of bijvoorbeeld de Laanweg. Aanpakken van 
deze locaties biedt vervolgens mogelijkheden om de entree van Spijkenisse 
aantrekkelijker te maken.  

We willen dat het gebruik van bestaande terreinen voor gaat op het ontwikkelen van 
nieuwe bedrijventerreinen (waaronder kantoorlocaties). Regionale afstemming 
tussen gemeenten op Voorne Putten over de omvang en de kwaliteit van 
bedrijventerreinen is hierbij belangrijk. CDA-Nissewaard ziet hierin een 
voortrekkersrol voor de gemeente Nissewaard als grootste gemeente op Voorne 
Putten. 

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van 
buurten, wijken en dorpen behouden blijft. Daarom wil CDA-Nissewaard inzetten op 
het stimuleren van kansen waardoor er mogelijkheden ontstaan voor het verbeteren 
van het economische klimaat in de gemeente Nissewaard. 

De gemeente heeft een rol in het versterken van de lokale economie. CDA-Nissewaard 
vindt het daarom belangrijk er zoveel als mogelijk wordt ingekocht bij lokale 
ondernemers, zeker bij aanbestedingen.  

We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te 
worden. We willen dat de gemeente Nissewaard meefinanciert in onderzoeken zoals 
energiescans en haalbaarheidsstudies.  

Digitale veiligheid speelt in ons dagelijks leven een steeds grotere rol. Dat geldt niet 
alleen voor bewoners, maar ook gemeenten en ondernemers hebben daarmee te 
maken. Ontwrichting van digitale diensten kan grote gevolgen hebben. CDA-
Nissewaard vindt dat dit een gezamenlijk probleem is. Digitale weerbaarheid van 
inwoners en ondernemers helpt om de digitale criminaliteit tegen te gaan. CDA-
Nissewaard wil inzetten op een gemeente die helpt om bewoners en ondernemers 
digitaal weerbaarder te maken.   

Minder leegstand in winkelgebieden 
We willen dat de gemeente Nissewaard de regie blijft voeren op thema’s als leegstand, 
aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden 
in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.  
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We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden 
gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten, en dit samen met banken 
en lokale vastgoedeigenaren te realiseren. We willen onderzoeken of een 
verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en concentreren van winkels 
aan te moedigen. 

We vinden dat er terughoudend omgegaan moet worden met het realiseren van 
grootschalige detailhandel aan de rand van steden en dorpen. Dit om het leegzuigen 
van stad- en dorpscentra te voorkomen.  

In onze gemeente hebben we relatief veel leegstand met name in het centrum van 
Spijkenisse. Dit vermindert de kwaliteit van het winkelgebied. CDA-Nissewaard wil 
daarom in samenspraak met de ondernemers en omwonenden een functioneel plan 
voor de winkelgebieden ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk om bij een eenzijdig 
aanbod aan winkels een nieuwe winkel in hetzelfde segment te weren. De gemeente 
Nissewaard neemt hierin het voortouw. CDA-Nissewaard maakt zich sterk voor een 
tezamen met de andere gemeenten op Voorne-Putten op te stellen detailhandelsvisie. 
Dit biedt vervolgens mogelijkheden om gezamenlijk de invulling van winkelgebieden 
te bepalen waardoor alle winkelgebieden aantrekkelijk blijven.  

Werkgelegenheid 
Werken geeft mensen inkomen en levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op 
het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met 
een lokale basisbaan. Dit kan bijvoorbeeld een parttimebaan zijn die meer opbrengt 
dan de bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar een 
volwaardige baan. 

Een aantal ondernemers geven aan dat zij bereid zijn om mensen met een beperking 
in dienst te nemen maar dat zij vaak tegen gemeentelijke regels aan lopen. CDA-
Nissewaard betreurt dit en zou graag zien dat de gemeente Nissewaard in overleg met 
de ondernemers werkt aan het wegnemen van drempels waardoor inwoners met een 
beperking kunnen participeren in het arbeidsproces. 

Arbeidsmigranten 
De huisvesting van arbeidsmigranten die zich tijdig of langdurig vestigen moet 
gelijkwaardig, menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij 
werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de 
veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.  

We moeten blijven handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen 
of appartementen. en blijven zoeken naar geschikte woningen. 

Leren en werken 
Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een 
stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar 
een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van 
overheid en bedrijfsleven ontoereikend is. In het ergste geval staken zij om deze 
reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers 
ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers. 

We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het 
bedrijfsleven verbeterd om jongeren aan een stageplek te helpen en 
opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio. 
CDA-Nissewaard ziet hier een bemiddelende rol voor de gemeente Nissewaard. 
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Relatief veel inwoners van Nissewaard zijn werkzaam in de techniek of zorg. CDA-
Nissewaard is dan ook voorstander om de verkenning naar de mogelijkheden voor de 
vestiging van een Techniek college en Zorg Academy in Nissewaard te intensiveren. 

Landbouw 
CDA-Nissewaard ziet zichzelf ook als een belangenbehartiger voor agrariërs. We 
willen een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor lokale werkgelegenheid 
en het landschap. Wij willen een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor 
alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en 
natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw. 

We willen werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van 
agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie levert ruimte 
op om te ondernemen. 

Agrariërs hebben een belangrijke rol bij natuurbeheer van ons buitengebied en wij 
zien de agrariër als beheerder van ons typerende polderlandschap. CDA-Nissewaard 
is een voorstander voor het betrekken van de agrariërs bij het natuurlijk inrichten van 
ons buitengebied. CDA-Nissewaard vindt wel dat goede landbouwgronden behouden 
moeten blijven voor voedselproductie. Gemeente Nissewaard dient ervoor te zorgen 
dat, tezamen met alle partijen de balans tussen landbouw, veeteelt en 
voedselproductie enerzijds en overdracht van landbouwgronden naar de natuur of 
recht op zoetwater, in goed overleg tussen alle belanghebbenden tot stand komt. Dit 
geldt ook voor de ontwikkelingen rondom NL Delta. CDA-Nissewaard vindt dat de 
ontwikkelingen van NL Delta geen gevolgen mogen hebben op de economische of 
agrarische activiteiten in de regio, tenzij dit met de ondernemers is afgesproken. 
Daarnaast vindt CDA-Nissewaard dat de kosten voor het korte- en lange termijn 
onderhoud van deze projecten binnen bestaande budgetten moeten passen.   

CDA-Nissewaard vindt dat verrommeling van ons buitengebied door leegstand en 
verpaupering van agrarische bedrijven moet worden voorkomen. Als een ondernemer 
zijn activiteiten wil of moet beëindigen moeten er mogelijkheden zijn om het perceel 
te herbestemmen en met de ondernemer mee te denken hoe opvolging of 
bedrijfsbeëindiging (financieel) mogelijk gemaakt kan worden voor de betreffende 
ondernemer.  

CDA-Nissewaard vindt dat de toezegging voor snel internet in het gehele 
buitengebied voor 1 januari 2021 gerealiseerd dient te worden. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid geboden aan ondernemers in het buitengebied om met behulp van de 
digitale mogelijkheden hun werkzaamheden verder te optimaliseren. 

Ten aanzien van een toekomstbestendig perspectief voor de agrariërs zijn we ook blij 
met de onlangs verschenen CDA notitie van Derk Boswijk en het Wetenschappelijk 
Instituut van het CDA. In deze toekomstvisie schets het CDA zijn toekomstperspectief 
op de agrarische sector. De veranderingen waar we voor staan zijn niet alleen een 
probleem van de agrarische sector. 
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4. DUURZAME SAMENLEVING 
Bewust omgaan met onze natuur en onze leefomgeving voor een duurzaam 
Nissewaard  

Het CDA-Nissewaard wil bijdragen aan een duurzame samenleving in Nissewaard.  
Een samenleving die actief bezig is de milieukwaliteit te verbeteren, de stad en 
kernen klimaat bestendig te maken, afvalstromen zoveel mogelijk te reduceren, 
circulaire economie bezigt en  biodiversiteit vergroot. 

Klimaatverandering is één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Daarvoor 
is een gezamenlijke aanpak nodig, voorbij de tegenstellingen. Het gaat niet om gelijk 
of ongelijk maar gezamenlijkheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor het creatief 
doorgeven wat van waarde is. Het gaat niet alleen om bewaren wat goed is, maar ook 
om het vruchtbaar maken, verbeteren, innoveren.  Dit vraagt om een zij-aan-zij-
aanpak, waarin we schouder aan schouder staan om deze uitdaging aan te kunnen. 

Wij beseffen dat we als gemeente Nissewaard een onderdeel zijn van het grote geheel 
maar vinden dat ook Nissewaard een bijdrage moet leveren om de gezamenlijke 
doelen te bereiken. Wij zijn voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en 
behapbaar is voor inwoners. Door juiste voorlichting zijn inwoners en bedrijven zich 
bewust van de noodzaak en bereid stappen te zetten. De lasten moeten betaalbaar zijn 
en eerlijk worden verdeeld. Het CDA wil dat -meer dan nu- inwoners vooraf worden 
betrekken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord. Voor de 
inwoners van Nissewaard willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid 
daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. 

De verduurzamingsopgave is voor het CDA-Nissewaard een doorlopend proces 
waarin wij mede al doende zullen gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe 
effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten 
komen.  

Energieopwekking en infrastructuur 
De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. In veel 
situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar 
lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de 
lokale gemeenschap. 

De komende decennia gaan alle woningen over naar duurzame warmtevoorzieningen. 
Warmtenetten, elektrische verwarming en hernieuwbare gassen (groen gas, 
waterstof) dragen bij aan de oplossing. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak: niet 
alles kan snel en niet alles kan tegelijk. De komende jaren zal er eerst samen met 
bewoners, per kern en buurt, een plan worden ontwikkeld op welke manier hun 
gebouwde omgeving verduurzaamd gaat worden. Van belang is dat de betrokken 
bewoners en bedrijven hierin zij aan zij optrekken en het eigenaarschap delen van de 
energievoorziening. 

Met het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden aan 
inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Dit begint met 
goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale 
energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat 
onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal 
eigendom  Deze (wellicht suboptimale) route is van belang voor het draagvlak voor 
het energie- en duurzaamheidsbeleid. Verplichting voor de inwoners om deel te 
moeten nemen aan collectieve energie voorzingen wil het CDA-Nissewaard per geval 
beoordelen.  
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Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons 
landschap. We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. 
Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. Wij 
stimuleren wel initiatieven en innovaties die duurzame opwekking in het 
buitengebied mogelijk kunnen maken. We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. 
Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We 
denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek van 
wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met 
zonnepanelen. Het CDA-Nissewaard is geen voorstander van bio-energie 

Het CDA-Nissewaard wil actief stimuleren dat de gemeente in 2050 energieneutraal 
is. Dit vraagt het fors inzetten op energiebesparing en het stimuleren en realiseren 
van het opwekken van duurzame hernieuwbare energie. Met de huidige en nieuwe 
technologieën. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat zorgvuldige 
afwegingen worden gemaakt voor onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke 
mogelijke (regionale) warmtebronnen ingezet kunnen worden,  op welke plekken en 
tegen welke prijs voor onze inwoners.  

We willen dat de gemeente in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de 
uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de 
gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst maar wel om de kans te geven 
aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de  gasleiding infrastructuur kunnen 
gebruiken. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten wordt gezien als laatste optie 
gezien de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2050. 

Grote energieverbruikers in onze gemeente, die daarmee een grote bijdrage aan de 
genoemde vervuiling leveren, zijn verwarming van onze huizen en gebouwen, verkeer 
en vervoer, en de industrie. Daar moeten we ons op concentreren. 

Het CDA wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door 
maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners 
betaalbaar blijven. De sterkste schouders zullen de meeste lasten moeten dragen. Het 
CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen 
kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens. 

Het CDA wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven 
uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals 
energiepositief bouwen en energie-, en warmte opwekprojecten. Om ruimte te 
houden voor innovatie, om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en omdat het 
gewenst is maatregelen te blijven toetsen op kosteneffectiviteit en hun impact, willen 
wij dat de lokale duurzaamheidsdoelstellingen synchroon (gaan) lopen met het 
klimaatakkoord. In het duurzaamheidsbeleid kiezen wij voor de inzet van eenvoudige 
beleidsinstrumenten die kunnen rekenen op voldoende draagvlak en die langdurig 
worden ingezet.  

Omdat we zeker weten dat de energie problematiek niet ophoud bij de grenzen van 
Nissewaard zal het CDA bij het implementeren van de Regionale Energie Strategie 
(RES) actief maar kritisch blijven participeren. Het CDA-Nissewaard onderschrijft de 
RES maar is terughoudend m.b.t. het gebruik van meer windmolens in het landschap. 
Daarom zal het CDA het proces van de voorziene plaatsing van nieuwe windmolens 
kiezen voor een  actieve rol van de gemeente Nissewaard.  

Het CDA-Nissewaard wil dat door het uitbreiden en verzwaren van het bestaande 
stroomnet dit stroomnet geschikt wordt voor de toekomstige situaties. Waar mogelijk 
wordt gebruik gemaakt wordt van die al bestaande infrastructuur. De 
verantwoordelijke netbeheerder moet dit oppakken waarbij het CDA-Nissewaard 
proactief betrokken wil zijn. 
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Het CDA-Nissewaard is ook voorstander van het produceren en gebruik van groene 
waterstof in Nissewaard of in de regio Voorne-Putten. 

Circulaire economie 
Het CDA-Nissewaard wil dat de lokale overheid actief helpt door bewustwording en 
verbinding te zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met 
circulaire economie bezig zijn. 

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is 
verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij 
lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op 
de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie. 

Duurzaamheid faciliteren 
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij willen de 
verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, 
verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom blijvend 
actief ondersteunen en ontzorgen in de energietransitie. Dit bespaart deze 
organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. Voor 
bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen 
noodzakelijk zijn en op welke termijn deze geïmplementeerd worden. 

Het CDA-Nissewaard wil  ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit 
zichzelf met goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. 
Daarbij willen we vooral inzetten op projecten en processen die op dit moment en 
zonder al te veel weerstand en risico snel te realiseren zijn. De gemeente zal ook actief 
de mogelijkheden voor Europese subsidies onderzoeken. 

Wij kiezen voor een Nissewaard dat duurzaamheidsinitiatieven faciliteert..  Veel 
inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en weten niet 
altijd hoe dat kan. Wij willen dat er een energieloket komt waar inwoners, 
sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen en 
ondersteuning 

Kleinschalige lokale energiecoöperaties vervullen een belangrijke plek in de 
verduurzamingsopgave. Het ontbreken van startkapitaal is een knelpunt. We helpen 
lokale energiecoöperaties in de startfase door garanties en of (voor)financiering te 
verstrekken. 

.Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een afdwingbaar 
duurzaamheidskader en bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, 
klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor de 
opvang en het hergebruik van regenwater.  

Als onderdeel van de energietransitie wil het CDA-Nissewaard actief bijdragen aan 
het verduurzamen van het openbaarvervoer en fietsgebruik stimuleren. 

Het CDA-Nissewaard wil meer pro actief, elektrisch rijden gaat promoten, door o.a. 
investeringen in laadpunten pro actief te stimuleren en te sturen op voldoende 
capaciteit in netwerk op basis van haalbare en betaalbare uitvoering.           

Duurzaam inkopen  
In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven 
aan lokale ondernemers voor  bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale hoveniers 
en onderhoud wagenpark aan lokale garages.  
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Afvalbeleid 
Nederland en ook Nissewaard  is op weg naar een meer circulaire economie, waarin 
hergebruik van producten op termijn de norm is. Zover zijn we nog niet, maar de 
wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes 
mogelijk, en misschien ook noodzakelijk.  

Wij kiezen voor een gemeente die de afvalinzameling blijft organiseren en 
optimaliseren en bewoners, ondernemers en organisaties prikkelt en met goed 
voorbeeldgedrag inspireert om de hoeveelheid restafval terug te dringen. 

Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te 
zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire 
economie bezig zijn. 

Wij kiezen voor het huidige afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, 
papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze welke 
manier van inzamelen het meest voordelig is betrekken wij bewoners, bedrijven en 
organisaties. Het CDA-Nissewaard wil dat het aantal bezoeken aan de stadswerf 
minimaal verdubbeld wordt. Om vervuiling van ons mooie gemeente tegen te gaan 
moet het ook mogelijk worden om kleine hoeveelheden zand en grond te kunnen 
storten op de stadswerf.  Uiteraard zullen kostenontwikkelingen nauwlettend gevolgd 
en beoordeeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
CDA NISSEWAARD – PROGRAMMA 2022 – 2026 

 
-21- 

 

5. BURGERPARTICIPATIE  
Inleiding 
Politiek moet weer interessant worden voor inwoners die niet rechtstreeks zitting 
hebben in de gemeenteraad. De politiek is door ingewikkelde procedures, niet 
transparante besluitvorming, dure woorden en complexe regeltjes voor inwoners 
nauwelijks te volgen. Dat komt de democratische controle niet ten goede.  

Het CDA-Nissewaard wil midden in de samenleving staan. Zo zijn we beter in staat 
om, samen met de inwoners, Nissewaard een gemeente te laten worden, waar de 
inwoners plezieriger en veiliger wonen. Samenleven doe je niet alleen! De inwoners 
én de politiek maken onderdeel uit van dezelfde gemeente.  

CDA-Nissewaard wil naar een beter en transparanter bestuur van Nissewaard waarin 
inwoners meer dan nu het geval is, zich betrokken voelen bij het bestuur van de 
gemeente (stad en kernen) en samen bouwen aan de toekomst van Nissewaard. 

Goed bestuur is een voorwaarde voor een florerende samenleving en een gezonde 
economie. Goed bestuur streeft naar rechtvaardigheid en gaat uit van dienstbaarheid 
en verantwoordelijkheid. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit uitgangspunt naar 
de achtergrond dreigt te raken. In een andere bestuursvorm ligt de sleutel voor de 
hervormingen die het CDA-Nissewaard voorstelt om zo ook de inwoners meer te 
betrekken bij de veranderingen die op ons af komen en waarvoor draagvlak uit de 
samenleving een noodzakelijke voorwaarde is. 

Het CDA-Nissewaard is van mening dat burgerparticipatie volwassen moet worden. 
Het gaat hier om de vraag hoe je de inwoners kan betrekken bij overheidsbeleid, over 
het laten nemen van initiatieven door inwoners en over het inspelen op ideeën van 
inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven. Er wordt veel gesproken over 
burgerparticipatie maar de invulling hiervan blijft achter.  

Meer openheid in de politiek door een andere manier van vergaderen 
Het CDA-Nissewaard denkt dat er meer bereikt kan worden als inwoners van deze 
gemeente meer betrokken worden bij het beleid en een grotere rol krijgen bij het 
vormen van beleid. Hierdoor ontstaat er niet alleen meer draagvlak voor te nemen 
maatregelen maar is er bovendien meer betrokkenheid van inwoners om te 
participeren.  

Inwoners betrekken bij de politiek doe je niet door te vergaderen in de beslotenheid 
of door afspraken te maken tussen coalitiepartijen zonder dat de raad hierop kan 
reageren.  

Het CDA-Nissewaard is van mening dat er meer besproken moet worden in de 
openbaarheid zodat inwoners ook in de gelegenheid zijn om hierop te reageren en 
mee te doen in het politieke debat.  

CDA-Nissewaard wil ook dat de Raad inzage krijgt in de ambtelijke adviezen die het 
college gebruikt om tot voorstellen te komen. Wij pleiten ervoor om deze adviezen 
openbaar te maken.  

CDA-Nissewaard wil inwoners in een eerder stadium betrekken bij de planvorming 
en voorkomen dat inwoners zich overvallen voelen door de plannen. Afgelopen 
periode hebben we dat gezien bij de herstructurering van Vlinderveen, de hoogbouw 
in Noord en de plaatsing van windmolens aan de Brielse Maasdijk. 
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Uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving staat sterk in de aandacht van de landelijke 
politiek. Dat is één van de effecten van de Toeslagenaffaire. De wenselijkheid van een 
uitvoeringstoets door ambtenaren wordt genoemd als een mogelijkheid om, voordat 
besluitvorming plaats vindt, de effecten van en uitvoerbaarheid van een nieuwe wet te 
toetsen. 

Die landelijke discussie biedt volgens het CDA-Nissewaard ook kansen voor de 
gemeentelijke besluitvormingsprocessen. CDA-Nissewaard ziet mogelijkheden voor 
het introduceren van een politieke markt, als onderdeel van de voorbereidingen op 
het bespreken van voorstellen van het College, en besluitvorming in de 
gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomsten kan met inwoners worden gesproken en 
hebben zij mogelijkheden om hun zienswijze op planvorming kenbaar te maken. 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet biedt daar goede mogelijkheden voor 
omdat daar het uitgangspunt is dat bij het opstellen van visies rekening wordt 
gehouden met de omgeving. 

De politieke markt kan bijdragen aan meer politieke openheid en biedt een extra 
mogelijkheid voor bewoners en ondernemers om met de raad (de fracties) in gesprek 
te gaan.  

De politiek laat zich te veel meeslepen in complexiteit van vergaderstukken en 
gebruik van moeilijke ambtelijke formuleringen. Het CDA-Nissewaard zou graag zien 
dat er een publieksvriendelijke versie komt van beleidsvoornemens van het college 
van B&W. Dit zou bijvoorbeeld de besluitvorming rond aanleg van windmolens in de 
directe omgeving van inwoners veel transparanter maken. 

Inschakeling en inbreng van de ambtelijke organisatie 
CDA-Nissewaard vindt dat de kennis en knowhow binnen het ambtelijk apparaat 
beter benut moet worden. De vraag kan gesteld worden of de kennis en kunde van de 
ambtelijke organisatie nu altijd optimaal wordt ingezet en benut binnen het 
totstandkomings- en besluitvormingsproces. Het lijkt er soms op dat door de huidige 
politieke verhoudingen initiatieven en adviezen vanuit de ambtelijke organisatie niet 
of niet volledig tot hun recht komen of tijdens het proces al dan niet gedeeltelijk naar 
de achtergrond verdwijnen. Zeker bij majeure projecten kan en mag dit in het kader 
van een altijd vereiste integrale afweging natuurlijk nooit het geval zijn. Wij zijn er 
daarom sterk voor om in de gelaagdheid van de diverse processen ook de stap van de 
ambtelijke oriëntatie en ambtelijke advisering verder te democratiseren en 
inzichtelijk te maken. Een al dan niet brainstormachtige sessie van de ambtelijk 
betrokkenen met de betrokken raadscommissie(s) bij bijvoorbeeld majeure, 
maatschappelijk relevante of financieel risicovolle zaken en/of projecten, zal het 
uiteindelijke besluitvormingsproces en de draagkracht zeker ten goede komen.  

Bij het openbaar maken van de college-adviezen van B&W ontstaat er ook zicht op de 
ambtelijke advisering in de eerste fase die moet leiden tot besluitvorming. Dit zal de 
kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen. 

Het CDA-Nissewaard wil bereiken dat in het coalitieakkoord na de verkiezingen niet 
alle zaken helemaal worden dichtgespijkerd waardoor inbreng vanuit de ambtelijke 
organisatie in de beginfase van de planvorming niet meer mogelijk is, of ambtenaren 
gepasseerd worden door inhuur van dure externe adviseurs die geen verantwoording 
afleggen voor de uitvoering van de besluiten. 

Nieuwe aanpak bij sociaal maatschappelijke vraagstukken  
Beleid moet gericht zijn op de participerende burger die bereid is daar te helpen waar 
nodig. De inwoner moet ook in de gelegenheid gesteld worden om dit doel mee te 
helpen bereiken. 
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Daartoe hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld: 

• Stel de inwoner die om hulp vraagt centraal; 
o zorg ervoor dat niet systemen maar mensen de regie blijven houden bij 

de hulpvraag 
o ga uit van wat mensen nog wel kunnen en willen en niet van wat ze niet 

(meer) kunnen 
• Hoe meer mensen er mee doen in de samenleving hoe vitaler de gemeenschap 

is en hoe meer draagvlak er is voor keuzes die gemaakt moeten worden; 
o veel inwoners zijn bereid om te helpen en onbetaald werk te doen, 

benut daar waar mogelijk deze kansen; het leidt direct tot enorme 
besparingen in het sociaal domein; 

• Er zijn steeds te weinig middelen om voor elk vraagstuk een aparte oplossing 
te bedenken. Het CDA-Nissewaard pleit ervoor om de oplossing voor 
verschillende vraagstukken te combineren tot één aanpak of oplossing. 
Hiervoor is het nodig dat we creatief leren omgaan met de uitdagingen 
waarvoor we gesteld staan. 

• Laat inwoners actief meedenken met vraagstukken waarvoor de overheid zich 
gesteld ziet. Kerken, scholen en andere maatschappelijke organisaties hebben 
een groot lerend vermogen en kunnen met kennis en knowhow een bijdrage 
leveren. Initiatieven zoals Budgetmaatjes, Stichting Leergeld, Vrede voor de 
Stad maar ook de Diaconie van de kerk zijn hier goede voorbeelden van. 

Andere insteek bij de uitvoering van de participatiewet 
We zien dat in de praktijk de participatiewet onvoldoende functioneert. Inwoners die 
vallen onder de participatiewet moeten sneller geholpen worden en getracht moet 
worden voor deze doelgroep betaald werk te vinden om zo te voorkomen dat 
inwoners op de bijstand zijn aangewezen. 

• Het CDA-Nissewaard stelt een aantal maatregelen voor om op een andere 
manier invulling te geven aan dit beleid. 

• De gemeente Nissewaard moet de inwoners die op voorzieningen zijn 
aangewezen beter leren kennen; 

• De gemeente Nissewaard moet werkgevers beter leren kennen die mogelijk 
hulp kunnen bieden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 
nemen; 

• De gemeente Nissewaard ondersteunt het initiatief van het landelijke CDA en 
SP om de sociale werkplaats in de vorm van een Sociaal Ontwikkelbedrijf terug 
te halen binnen de gemeentegrenzen; 

• De gemeente Nissewaard moet meer investeren in persoonlijk contact en 
draagt zorgt voor een snelle match tussen inwoners en instanties die elkaar 
nodig hebben. Samen leven doe je immers niet alleen! 

Anders gaan kijken naar het doen van een beroep op de bijstand 
Gebruik van technische opsporingsmethoden naar fraude bij inwoners in de bijstand 
met algoritme gaan uit van wantrouwen in plaats van vertrouwen. Als de samenleving 
de inwoners die afhankelijk zijn van bijstand ziet als profiteur dan is er in de regel 
ook weinig bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken. Mensen met een 
bijstandsuitkering worden wellicht ingezet op een baan die niet goed aansluit bij hun 
kennis en ervaring of interesse. De menselijke maat moet terug in de aanpak om zo te 
voorkomen dat er een stapeling van problemen ontstaan. In gezinnen met schulden is 
de kans op schooluitval groter en ontstaan er vervolgens mogelijk problemen 
waardoor er een beroep op jeugdhulp moet worden gedaan. Ook hier is een integrale 
aanpak met gebruikmaking van de deskundigheid binnen het ambtelijk apparaat van 
de gemeente Nissewaard de beste garantie tot meer succes. 
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Digitale participatie 
De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. De beschikbaarheid van glasvezel 
neemt toe, het 5G netwerk wordt uitgerold. Algoritmes gaan of spelen al een grote rol. 
Data wordt gezien als een verdienmodel. Daar hoort volgens het CDA-Nissewaard 
ook de ethische vraag bij: het is dan misschien technisch wel mogelijk, maar willen 
we het ook. En als we het willen, onder welke condities? Willen we inderdaad een 
smart city worden? Belangrijke vraagstukken, want het raakt iedereen. Daarom wil 
het CDA-Nissewaard dat er een raadswerkgroep  komt waarin aandacht wordt 
gegeven aan digitalisering en automatisering; die raadswerkgroep staat in actieve 
verbinding met bewoners en ondernemers en geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan raad en college. 

Het CDA-Nissewaard wil dat er rekening wordt gehouden met ouderen in onze 

gemeente die het tempo van de digitalisering niet bij kunnen houden. Zij moeten in 

staat gesteld worden om zelfstandig op een andere manier aan alle processen te 

blijven deelnemen. 
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6. SOLIDE EN VEILIGE BEREIKBAARHEID 
Verkeer en vervoer binnen de gemeente 
Het verkeers-, en vervoersbeleid is gericht op drie speerpunten: bereikbaarheid, 
veiligheid en het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit. 

Woonwijken en kernen moeten verkeersveilig zijn. De gemeente Nissewaard neemt 
daartoe maatregelen zoals handhaving 30 km zones, vrije busbanen, fietspaden, 
verkeersdrempels en andere snelheids- belemmerende oplossingen. 

Naast het aanpakken en handhaven van verkeersveiligheid vindt CDA-Nissewaard 
dat er ook aandacht moet zijn voor het aanpakken van langdurige verkeersirritaties 
zoals het vele verkeer door de kernen van Simonshaven of door Geervliet. CDA-
Nissewaard vindt dat permanente oplossingen de voorkeur hebben zoals 
bijvoorbeeld een rondweg om Simonshaven. 

Gemeente Nissewaard stimuleert inwoners om onveilige verkeerssituaties te melden 
en pakt deze situaties snel op. Dit doet zij onder andere door actieve deelname van 
de wijk- en kernplatforms hiervoor te vragen en door deelname aan het initiatief 
“Meldpunt Veilig Verkeer” van de stichting Veilig. 

De afgelopen jaren heeft er een forse groei van het online winkelen plaatsgevonden 
met als gevolg dat pakketbezorgers extra verkeersbewegingen binnen de wijken en 
kernen veroorzaken. CDA-Nissewaard wil de verkeersoverlast door 
pakketbezorging reduceren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van pakket 
afhaalpunten aan de buitenzijde van wijken en kernen. 

Goed en aantrekkelijk openbaar vervoer 
 In Nissewaard hebben we een metroverbinding die ons binnen afzienbare tijd op 
belangrijke knooppunten binnen de regio kan brengen. Het zorgt ervoor dat veel van 
onze inwoners die werkzaam zijn of naar school gaan buiten onze gemeente, gebruik 
kunnen maken van dit vervoersmiddel. CDA-Nissewaard vindt het belangrijk dat niet 
alleen de regio goed bereikbaar moet zijn maar dat ook buurtgemeenten, wijken, 
kernen, voorzieningen en bedrijventerreinen. Een veilig, aantrekkelijk en comfortabel 
op- of overstapplaats vergroot de aantrekkingskracht van het Openbaar Vervoer. 
CDA-Nissewaard is een voorstander voor ruim opgezette, goed verlichte en 
aantrekkelijke OV op- of overstapplaatsen. Om te zorgen dat ook inwoners uit 
verderop gelegen wijken en kernen uit de gemeente goed gebruik kunnen maken van 
de metro, moeten we zorgen voor de juiste bijbehorende voorzieningen waardoor het 
gebruik van fietsen wordt gestimuleerd. Naast goede overstapmogelijkheden wil 
CDA-Nissewaard dan ook aandacht voor de bijbehorende voorzieningen zoals 
stalling, oplaadmogelijkheden en beschut overstappen. CDA-Nissewaard vindt dat 
mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van 
openbaar vervoer. Daarom willen wij bijvoorbeeld de bushaltes op een goede instap 
hoogte brengen. Om in aanmerking te komen voor investeringen vanuit het Rijk en 
de regio in uitbreidingen van het OV-netwerk, is het van belang dat er voldoende 
vraag is om de uitbreiding te kunnen honoreren. Verdichting van woningen langs OV-
assen helpt hierbij.  

Infrastructuur en verkeer in de regio 
Het gebruik van personen- en vrachtvervoer is op Voorne-Putten noodzakelijk en 
onontbeerlijk. Het vraagstuk van de toename van het autoverkeer overstijgt het 
niveau van de afzonderlijke gemeenten op Voorne-Putten. Het is een probleem waar 
alleen in samenwerking met andere gemeenten, de provincie, waterschap en het rijk 
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een antwoord op gevonden kan worden. CDA-Nissewaard is van oordeel dat een 
verdere ontwikkeling en uitbreiding van de ontsluitingswegen in regio Voorne-Putten 
noodzakelijk en urgent is en dat de storingen aan bruggen en elektronische 
installaties om het verkeer te regelen zo min mogelijk mogen voorkomen. CDA-
Nissewaard vindt dat de ontsluiting van Voorne Putten een belang van Nissewaard is. 

• CDA-Nissewaard is van mening dat de A4-zuid aangelegd moet worden om de 
toe- en afvloeiing van verkeer van Voorne-Putten en dus van Nissewaard 
aanzienlijk te verbeteren.  

• CDA-Nissewaard vindt dat er met wegbeheerders prestatieafspraken moeten 
worden gemaakt voor een adequate afwikkeling van het verkeer op de 
Hartelbrug, de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug.  

• Naast investeren in een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer zijn ook 
investeringen nodig voor maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid 
per fiets en per auto.  

• CDA-Nissewaard vindt een goede bereikbaarheid van kernen, buurten en 
wijken per fiets belangrijk. De onderlinge verbinding van fietsroutes en 
recreatieve fietsroutes in het buitengebied en naar buurgemeentes op Voorne-
Putten verdient aandacht.  

• CDA-Nissewaard wil inzetten op de realisering van fietssnelwegen tussen grote 
plaatsen op eiland, en ook fietssnelwegen naar de haven en Rotterdam. In 
combinatie met de opkomst van de elektrische fiets nodigen snelle routes uit 
vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit 
vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu. Met de elektrische 
fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-
werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. 

• CDA-Nissewaard is een voorstander voor het ontwikkelen van een P+R 
voorziening in de nabijheid van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. 
Vanuit die P+R zou een snelle busverbinding reizigers van Voorne-Putten of 
Goeree-Overflakkee naar metrostation Centrum kunnen brengen waardoor de 
parkeerdruk in het centrum kan worden ontlast. Digitale ontwikkelingen 
kunnen reizigers informeren over reistijden, OV aansluitingen of vrije 
parkeerlocaties. 

Als het dossier over de overdracht van wegen van het waterschap naar de gemeenten 
weer actueel wordt, dan is CDA-Nissewaard een voorstander om vooraf een zeer 
doordacht traject te volgen. In dat traject zouden ook belanghebbende zoals 
bijvoorbeeld LTO en ondernemers moeten participeren. 
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7. FINANCIËN 
Inleiding 
Structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Zo ontstaat 
er solide dekking voor meerjarige uitgaven die niet afhankelijk zijn van incidentele 
mee- en tegenvallers. De baten en de lasten van de gemeente moeten dusdanig op 
elkaar afgestemd zijn dat reserveringen in voldoende mate tegenvallers op kunnen 
vangen. Transparantie in de financiële positie en een goed financieel beleid zijn een 
voorwaarde voor effectieve controle hierop.  

Gemeentelijke heffingen, rechten en leges dienen kostendekkend te zijn.  

Omvangrijke begroting en toegenomen complexiteit 
De gemeentelijke begroting is na de decentralisaties enorm in omvang toegenomen. 
Daarmee zijn ook de risico’s op het ontstaan van tekorten toegenomen. Als gevolg van 
de verkoop van aandelen Eneco heeft de gemeente een grote financiële buffer kunnen 
aanleggen maar dit vraagt wel om beleid waarbij beheersbaar met de financiële 
middelen wordt omgegaan. 

Het CDA-Nissewaard heeft als uitgangspunt dat de lasten voor de burgers maximaal 
stijgen met de inflatie en een stabiele ontwikkeling doormaken en er niet telkens 
wordt overgestapt op een andere rekenmethodiek voor het vaststellen van de hoogte 
van de index.  

Het CDA-Nissewaard wil ook dat de lasten voor ondernemers in de pas lopen met de 
ons omringende gemeenten op Voorne-Putten om zo ervoor te zorgen dat 
ondernemers niet om reden van te hoge gemeentelijke lasten uit de gemeente 
vertrekken.  

Het CDA-Nissewaard is van mening dat er voldoende geld moet zijn om te investeren 
in onze gemeente. Veel wijken zijn in de jaren ’70 en ’80 in hoog tempo achter elkaar 
gebouwd en de herstructurering van deze wijken vraagt veel geld. Maar tijdig 
ingrijpen voorkomt verpaupering en zorgt ervoor dat de ingrepen nog betaalbaar zijn.  

De verkoop van dure woningen ligt goed op schema, maar het CDA-Nissewaard wil 
ook dat ingezet wordt op realisatie van betaalbare woningen voor starters op de 
woningmarkt. Naar verwachting brengt dit met zich mee dat er afnemende 
inkomsten te verwachten zijn vanuit de Grondexploitatie (GREX). 

Het CDA-Nissewaard is van mening dat voor noodzakelijke investeringen in oudere 
wijken en voor de realisatie van betaalbare woningen voor starters de kosten waar 
nodig gedekt mogen worden uit de Enecogelden zodat hiermee investeringen naar 
voren gehaald kunnen worden. 

Gelden voor het sociaal domein 
Het CDA-Nissewaard pleit er voor om een financieel “hek” te handhaven rond de 
gelden die bestemd zijn voor het sociaal domein zodat voorkomen wordt dat gelden 
voor andere doeleinden worden besteed dan waarvoor ze bestemd zijn. Het hek dient 
om uitgaven te doen binnen het sociaal domein en gelden niet aan te wenden voor 
andere doeleinden. Met een buffer binnen het sociaal domein kunnen tekorten 
opgevangen worden zoals onlangs nog binnen de jeugdzorg. 
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Versterken van de financiële positie van de Grondexploitatie  
Punt van zorg vormen risico’s die opgesloten liggen binnen de GREX. Doordat 
gronden die niet tijdig in ontwikkeling worden genomen afgewaardeerd moeten 
worden loopt de gemeente Nissewaard hier een groot financieel risico.  

Het is daarom van belang dat duidelijk en openbaar is op welke grondposities binnen 
de gemeente nog afboekingen moeten plaatsvinden en hoe de gemeente voor elkaar 
kan krijgen dat in een voldoende tempo doorgebouwd kan blijven worden om de 
toegewezen bouwlocaties te ontwikkelen. 

Inzetten van Enecogelden voor structurele vraagstukken  
Het CDA-Nissewaard wil de Enecogelden inzetten voor oplossingen van structurele 
problemen die om een lange termijn aanpak vragen. Zo kan als oplossing voor de 
tekorten op de woningmarkt voor jongeren gekozen worden voor een constructie 
waarbij de gemeente voor eigen rekening woningen bouwt en dat deze woningen 
vervolgens door de gemeente aan jonge inwoners uit Nissewaard, op basis van 
huurkoop, ter beschikking stelt, Op deze manier kunnen jongere woningzoekenden in 
onze gemeente profiteren van deze gelden. CDA-Nissewaard pleit voor het instellen 
van een raad brede werkgroep die zich over dit vraagstuk gaat buigen en die 
initiatieven van andere gemeenten gaat bestuderen om te onderzoeken of Nissewaard 
goede voorbeelden kan kopiëren en overnemen.  

Beleid t.a.v. toepassen inflatiecorrectie 
Het CDA-Nissewaard wil de gemeentelijke belastingdruk ten hoogste met de 
inflatiecorrectie laten toenemen. De gemeentebegroting bestaat voor het grootste deel 
uit geld dat van de Rijksoverheid afkomstig is. Een beperkt aandeel komt uit lokale 
heffingen en belastingen, opgebracht door de inwoners en de bedrijven uit de 
gemeente. Het CDA-Nissewaard vindt dat - nog veel nadrukkelijker in tijden van 
bezuinigingen - spaarzaam moet worden omgegaan met de financiële middelen die 
voorhanden zijn.  

Ondanks de schaarste van de middelen, mag er geen beleid ontstaan waarbij de 
gemeente zoveel mogelijk geld binnen probeert te halen zonder daarbij voldoende 
oog te hebben voor de situatie van inwoners en bedrijven. Sterke wisselingen in het te 
hanteren indexatiepercentage vertroebelen de transparantie van de financiën en 
maken dat inwoners niet goed weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn. 

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie, toekomstgericht, geen stijging van de lokale lasten en 
compassie voor de zwakkeren in onze gemeente.  

Het CDA-Nissewaard vraagt al langer aandacht voor de toegenomen OZB-lasten voor 
ondernemers in het buitengebied. Na de herindeling is deze groep meer belasting 
gaan betalen. Het CDA-Nissewaard wil bereiken dat de OZB heffing in de pas gaat 
lopen met de andere gemeenten op Voorne-Putten. 

Samengevat is CDA-Nissewaard van mening dat ten aanzien van de financiën moet 

worden ingezet op: 

• Voorzichtig omgaan met de middelen die ons ter beschikking staan; 
• Berekeningsmethodiek inflatiestijging niet telkens veranderen en 

lastenstijging beperken tot hoogstens prijsindex; 
• Een financieel “hek” plaatsen rond de gelden uit het sociaal domein om te 

voorkomen dat gelden voor een andere doelstelling aangewend kunnen 
worden en het budget voor activiteiten uit het sociaal domein goed bewaken; 
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• Snelheid betrachten bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties zoals de 
haven en Spijkenisse Zuidoost om risico’s in de grondexploitatie te verkleinen; 

• Richting inwoners helder verantwoorden waar het geld aan is uitgegeven. Een 
verkorte presentatie van de begroting en de verantwoording van de gelden 
presenteren vóór de behandeling van de begroting; 

• Onderzoek naar bestedingsdoeleinden van de Enecogelden op een dusdanige 
wijze dat de vermogenspositie van de gemeente niet wordt aangetast; 

• Lobby in samenwerking met andere gemeenten en de VNG om structureel 
meer middelen te krijgen voor de gemeenten. 
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SPEERPUNTEN PER HOOFDSTUK  
Hoofdstuk 1 – Zorg voor elkaar 

1. Mensen die hulp van de gemeente nodig hebben krijgen de benodigde hulp 
daadwerkelijk en op tijd; 

2. Armoede tijdig onderkennen om de hulp snel  en adequaat te organiseren; 
3. Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de 

samenleving. 

Hoofdstuk 2 – Wonen in Nissewaard 
1. Woningen voor inwoners van Nissewaard; 
2. Flexibelere regelgeving; 
3. Vergroening woonomgeving. 

Hoofdstuk 3 – Een eerlijke en duurzame economie 
1. Flexibiliteit en maatwerk voor een toekomstbestendige economie in 

Nissewaard; 
2. Mensen in de bijstand verdienen maatwerk naar een volwaardige baan; 
3. Agrariërs zijn belangrijke beheerders van ons buitengebied. 

Hoofdstuk 4 – Duurzame Samenleving 
1. Bewust omgaan met onze natuur en onze leefomgeving voor een duurzaam 

Nissewaard; 
2. Energietransitie lusten en lasten eerlijk verdelen; 
3. Duurzaamheid vraagt een gezamenlijke aanpak. 

Hoofdstuk 5 - Burgerparticipatie 
1. Inwoners tijdig betrekken bij besluitvorming die de inwoners raakt en pas tot 

besluitvorming overgaan als je de inwoners hebt geraadpleegd; 
2. Meer openheid in de politiek om de belangstelling van inwoners bij lokale 

politiek te vergroten; 
3. Aandacht voor de gevolgen van digitalisering; kan elke inwoner mee in alle 

veranderingen? 

Hoofdstuk 6 – Solide en veilige bereikbaarheid 
1. Woonwijken en kernen moeten verkeersveilig zijn; 
2. Goede bereikbaarheid van onze wijken en kernen; 
3. Een goede ontsluiting van Voorne-Putten is in het belang van Nissewaard. 

Hoofdstuk 7 – Financiën 
1. Berekeningsmethodiek inflatiestijging niet telkens veranderen en 

lastenstijging voor inwoners en bedrijven in Nissewaard beperken tot 

hoogstens de prijsindex; 

2. Enecogelden inzetten om voor rekening van de gemeente woningen te bouwen 

die vervolgens middels (huur)koop aan jonge inwoners van Nissewaard in 

eigendom over te dragen tegen de kostprijs 

3. Het  financieel “hek” handhaven rond de gelden uit het sociaal domein om te 

voorkomen dat gelden van het sociaal domein voor een andere doelstelling 

aangewend kunnen worden.  
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PUBLICATIES 
▪ Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid 
▪ Perspectief voor boeren, nieuwe wegen naar een toekomstbestendige 

agrarische sector 
▪ Het rapport “Zij aan Zij” 
▪ CDA en SP willen Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl 

 

 

 

Deze bronnen zijn verzameld op onze website bij: 
 

STANDPUNTEN >> PUBLICATIES 

URL: https://www.cda.nl/zuid-holland/nissewaard/standpunten/publicaties 
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