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In Zwartewaterland is het goed leven. We hebben een sterke

ons-kent-ons-cultuur. Omzien naar elkaar is een groot goed en

dat moeten we koesteren. Inwoners leven samen en ontmoeten

elkaar via de kerk, tijdens sport of ontspanning of tijdens één

van de vele activiteiten die georganiseerd worden. Dit via

bijvoorbeeld cultuur-initiatieven, zoals muziek/toneel-

verenigingen, festivals en evenementen. Het CDA is hier trots
op. Dit willen we behouden en versterken. 

Toch zijn er ook zaken waar het beter kan: sommige inwoners

voelen die trots niet, hebben fysieke/psychische klachten of

hebben weinig sociale contacten en komen daardoor zelden buiten de deur. Dit speelt ook bij onze

jongeren. Ondanks de vele sociale netwerken in onze gemeente voelen zij zich soms onvoldoende

uitgenodigd om met de samenleving mee te doen. Daarnaast zijn er in de fysieke omgeving een aantal

grote uitdagingen: er zijn te weinig passende of betaalbare woningen, de agrarische sector en daarmee

de agrariërs staan onder druk en er moet veel gedaan worden om te verduurzamen. Afsluitend heeft

ook corona op veel plaatsen, naast persoonlijk leed, haar sporen nagelaten.

Dat zijn thema's waar de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Het CDA is bereid die verantwoordelijkheid te nemen. In ons verkiezingsprogramma doen wij voorstellen

die bijdragen aan een beter, gezonder en socialer Zwartewaterland. Daarbij behouden we wat goed gaat

en verbeteren we wat beter kan. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze inwoners. We kijken

positief naar de toekomst en willen vooruit. 

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar het CDA Zwartewaterland voor staat. Daarom bieden wij u dit

verkiezingsprogramma, met onze kernwaarden, uitgangspunten en standpunten aan, zodat u in het

stemhokje een goede keuze kunt maken. Dit verkiezingsprogramma stopt niet na de verkiezingen, maar

is ook de 'handleiding' voor onze raadsleden in de volgende raadsperiode. Op onze website www.cda-

zwartewaterland.nl is tevens een samenvatting te vinden met daarin onze kernwaarden en

standpunten. 

Op 16 maart 2022 heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Kunt u zich vinden in de

kernwaarden en standpunten van het CDA Zwartewaterland? Dan hopen wij op uw stem!

Rudi van Zandwijk
Lijsttrekker CDA Zwartewaterland
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ONZE KERNWAARDEN
De kern van het christendemocratisch gedachtegoed is te vatten in

vier kernwaarden, namelijk ‘publieke gerechtigheid’, ‘gespreide

verantwoordelijkheid’, ‘solidariteit’ en ‘rentmeesterschap’. De leden

van het CDA streven deze kernwaarden na in het dagelijks leven en

politieke handelen. De Bijbel is daarbij de bron en het richtsnoer voor

ons doen en laten.

Recht doen
Publieke gerechtigheid: de rechtsstaat waar de overheid onderdeel

van uitmaakt, is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van

menselijke waardigheid. De overheid heeft de taak om mens en

schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken en het

recht te onderhouden.
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Deze vier kernwaarden zijn voor ons wegwijzers. Het doel daarvan is

om mensen in hun gezin, hun directe omgeving en in de

samenwerkingsverbanden waar zij onderdeel van uitmaken tot hun

recht te laten komen (publieke gerechtigheid). Dit zodat zij, naar

individueel vermogen, een bijdrage leveren aan de samenleving

(gespreide verantwoordelijkheid) en daarbij omzien naar elkaar

(solidariteit) en samen bouwen aan een perspectiefrijke toekomst

voor toekomstige generaties (rentmeesterschap).

Dat betekent dat ieder mens telt. Dat de inwoner zich gehoord voelt

indien zij een beroep doet op de overheid. Dat het voor de inwoner

duidelijk is waar zij terecht kan bij vragen. Het CDA pleit voor een

bestuurscultuur die de inwoner vertrouwen geeft. Dat betekent dat

de bestaande manier van werken voortdurend aandacht vraagt. Ten

aanzien van de regelgeving dienen wij altijd kritisch te zijn. Is er sprake

van teveel bureaucratisering, dan moeten wij daar alert op zijn. Dat

betekent dat de huidige regelgeving altijd aandacht behoeft en moet

voldoen aan de menselijke maat. Daarnaast hebben inwoners recht op

een veilige omgeving. Dat betekent dat de overheid moet handhaven

indien die in gevaar komt. Samenvattend: de gemeente is er voor u en

niet andersom! Ze is dienend en gericht op de inwoners. Op u dus!
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Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gespreide verantwoordelijkheid: mensen, organisaties, bedrijven en overheden dragen een eigen en

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als

gemeenschap te laten floreren. De overheid is niet het centrum, maar een onderdeel van de

samenleving. Zij moet ruimte laten voor variëteit en veelkleurigheid. Het CDA wil daarin een verbindende

rol spelen tussen inwoners en de lokale overheid. Dit allereerst door meer inspraakmogelijkheden van

inwoners te organiseren en bij grote, ingrijpende beslissingen altijd inwoners te betrekken. Daarnaast

ook door ideeën en mogelijke veranderingen te benoemen en te faciliteren zodat inwoners zelf keuzes

kunnen maken en hun eigen verantwoordelijkheid echt kunnen nemen.
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Omzien naar elkaar
Solidariteit: mensen zijn aan elkaar gegeven. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn het

gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven, waarin ze worden gezien en gewaardeerd. De

overheid heeft de taak om te beschermen waar nodig en de ontplooiing van mensen te stimuleren. Als

het gaat om ontvangen van zorg, het vinden van werk of het kunnen deelnemen aan activiteiten en

zingeving, zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dit doet de

overheid door zorg te bieden, maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en inwoners met elkaar en

met deze initiatieven in verbinding te brengen.

Doorgeven wat van waarde is
Rentmeesterschap: vanuit de Bijbel betekent rentmeesterschap dat God de aarde geschapen heeft naar

Zijn beeld en dat wij, als mens, het in bruikleen hebben. Voor het CDA betekent dit in essentie dat wij in

het dagelijks leven op een verantwoorde wijze willen omgaan met mens, dier en milieu, zodat wij dit

goed en, wanneer mogelijk, zelfs beter kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit doen wij door

nu zorgvuldig in te zetten op slimme klimaatmaatregelen zodat we een houdbare aarde kunnen

doorgeven.

ONZE KANDIDATEN

Rudi van Zandwijk (Genemuiden)
Koen Kerssies (Zwartsluis)
Lonneke Jacobs (Hasselt)
Arjan Albers (Hasselt)
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Gijsbert van Dijk (Zwartsluis)

Evert van der Steege (Hasselt)
Wieneke Hofland (Zwartsluis)
Marco van der Vegte (Mastenbroek)
Arend Visscher (Genne)
Joop Schraa (Zwartsluis)
Dick Visserman (Genemuiden)
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ONZE UITGANGSPUNTEN

De huidige periode staat nog steeds in het teken van Corona. We herinneren ons allemaal de lege straten

tijdens de lockdowns, looproutes door parken en gesloten winkels/horeca. Maar we herinneren ons

vooral de kerkklokken die dagelijks - soms meerdere keren per dag - luidden tijdens de uitvaarten van

onze geliefde inwoners. De corona-pandemie heeft veel mensen pijnlijk geraakt. Families die hun naaste

moeten missen en hiervan emotionele schade ondervinden, ondernemers die lange tijd hun winkel/café

hebben moeten sluiten en inwoners die nog lange tijd met de gezondheidsproblemen van corona moeten

leven. 

Bewust zijn voor gevolgen op lange termijn
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Gevolgen Corona

De corona-periode toont ook een aantal zaken in de samenleving aan: waar we eerst met z’n allen

minuten lang solidair klapten voor ons zorgpersoneel, zien we de laatste tijd steeds minder solidariteit

en een verharding van het debat. Dit beperkt zich niet alleen tot corona. Ook andere scherpe discussies

leggen pijnlijk tweedelingen in de samenleving bloot en zorgen voor een verminderd vertrouwen in de

overheid en in elkaar. Dit wordt alleen maar versterkt doordat verenigingen door de lockdowns en

ledenverlies niet meer op de vertrouwde wijze invulling kunnen geven aan hun traditionele, sociale

en/of sportieve rol in de samenleving.

De kans is groot dat we de komende jaren last blijven hebben van de coronapandemie. Het verloop van

de pandemie en de effecten hiervan zijn op dit moment nog lastig te voorspellen, maar wat we al wel

weten is dat ondernemers nog jaren zullen moeten herstellen van de financiële gevolgen. Ook zijn er

inwoners die nu al, maar ook in de toekomst, emotionele en/of fysieke hinder door de gevolgen van de

pandemie ervaren. Voor emotionele gevolgen kan de gemeente ondersteuning bieden door het

aanbieden van corona verwerking d.m.v. gespreksgroepen en emotionele ondersteuning. Voor

ondernemers kunnen we mild zijn in de gemeentelijke belastingaanslagen en regels rondom het

plaatsen van terrassen.

Het belangrijkste na deze roerige periode is dat het vertrouwen in de nabije toekomst (zowel qua

gezondheid als qua financiën), in elkaar en in de overheid weer herstelt. Vertrouwen komt te voet, en

gaat te paard. Het vergt niet alleen tijd; “het komt wel goed”, maar vergt ook inzet en investeringen. Het

CDA wil inzetten in het herstellen van vertrouwen in de (gemeentelijke) overheid. Dit vergt goed

luisteren naar verschillende meningen van inwoners, uitleggen waarom bepaalde keuzes worden

gemaakt, en vooral duidelijk en begrijpelijk communiceren. 

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Voortzetten emotionele ondersteuning nabestaanden corona-slachtoffers

Opstarten lotgenotengroep voor long-covid patiënten

Betalingsregelingen voor getroffen ondernemers in financiële problemen

Investeren in duidelijke en begrijpelijke overheidscommunicatie

Investeren in vertrouwen in de samenleving
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Het CDA ziet inwoners als deskundigen van hun eigen leefomgeving. Als inwoner van een straat weet jij

zelf het beste hoe hard er gereden wordt, waar een drempel wel of niet effectief is en waar altijd te

weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook in het sociale domein weet een gebruiker van zorg véél

beter hoe de zorg beleefd wordt, dan een ambtenaar of gemeenteraadslid die aan de beleidskant aan de

knoppen draait.

Clientervaringsonderzoeken als uitgangspunt
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Samenwerken met inwoners

Inwoners gaan er vanuit dat de gemeenteraad hen vertegenwoordigd. Toch voelen inwoners zich soms

bedrogen als hetgeen zij belangrijk vinden, niet passend door de gemeente wordt opgepakt. Het is een

wisselwerking dat de politiek nadrukkelijker aan inwoners moet vragen wat zij belangrijk vinden, maar

ook dat inwoners - niet alleen via sociale media, maar ook via de politiek - zich laten horen als zij iets

belangrijk vinden. Het is aan de gemeente om deze mogelijkheden voldoende te bieden.

In het sociale domein worden jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoeken gebruikt. Inwoners of

mantelzorgers die gebruik maken van de zorg die de gemeente biedt, worden gevraagd hun ervaringen

te beschrijven. Deze worden aan de gemeenteraad aangeboden en moeten niet in de spreekwoordelijke

la verdwijnen, maar dienen voorzien te worden met actiepunten voor het komende jaar. Dit om

daadwerkelijk stappen te kunnen zetten en te kunnen controleren of acties ook daadwerkelijk leiden tot

verbetering.

Generaties-platform
Keuzes die de gemeenteraad maakt, pakken voor verschillende generaties anders uit. Een nieuwe wijk

bouwen is belangrijk, maar is er wel gedacht aan voldoende ontmoetingsruimten voor jongeren? En

staan er langs het wandelpad wel voldoende bankjes voor ouderen om even uit te rusten? Het CDA ziet

een uitbreiding van adviesraden (bijv. de Adviesraad Sociaal Domein) met een jongeren- en ouderen-

platform als tussenoplossing. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over raadsvoorstellen die

impact hebben op de samenleving en de generatie die zij vertegenwoordigen. De kindergemeenteraad,

zoals gesuggereerd door de kinderen van Het Anker in Hasselt, kan hier goed bij aansluiten.

Communicatie
Goed met inwoners samenwerken begint met goede en duidelijke communicatie. Niet iedere inwoner zit

te wachten op een ‘saai’ persbericht of leest nog een krant. In een tijd waarin social media een grote rol

van betekenis speelt, moet de gemeente ook meedoen. De term ‘social’ zegt het al. Het is een vorm van

met elkaar communiceren. Dat betekent niet alleen berichten zenden, maar vooral ook luisteren en het

gesprek aan gaan met inwoners. Daarbij spelen uitlegvideo’s en aansprekende afbeeldingen een rol.
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De Regio Zwolle is een samenwerking tussen 22 gemeenten, 4 provincies, onderwijsinstellingen en

ondernemers. De samenwerking wordt actief gezocht op een aantal thema’s: economie, leefbaarheid

(wonen/voorzieningen), energie/klimaat en mobiliteit. Zwartewaterland ligt letterlijk in het midden van

deze samenwerkingsregio. Het doel van de Regio Zwolle is de 4e economische topregio van Nederland te

worden. Dit is een behoorlijke ambitie die grote gevolgen voor Zwartewaterland zal hebben. De regio

verwacht onder andere een inwonersgroei van 8%, oftewel een groei van tienduizenden inwoners, in de

komende jaren. Dit betekent dat er meer druk op de lokale woningmarkt en regionale infrastructuur zal

komen. Aan de andere kant biedt het ook kansen. We kunnen voorzieningen beter in stand houden, een

breder pallet aan (gesubsidieerde) opleidingen voor onze inwoners bieden en aansturen op verbetering

van de infrastructuur en het openbaar vervoer.

Het CDA kijkt niet argwanend naar dit toekomstbeeld. Het biedt echt kansen voor Zwartewaterland,

echter moeten we wel de identiteit en krachten van onze eigen gemeente en kernen behouden. Omdat er

nu al een tekort aan woningen voor onze eigen inwoners is en er een groei in de regio verwacht wordt,

betekent dit dat we nóg meer moeten inzetten op een versnelling van de woningbouw. Toch moeten wij

ook verder kijken dan alleen bouwen voor onze eigen inwoners. We moeten ons bewust zijn dat

woningkopers van buiten de Regio Zwolle ook graag aanspraak willen maken op het woningaanbod in

onze gemeente. Daarom zal er méér, sneller en anders gebouwd moeten worden dan dat er nu gepland

is. Niet speciaal voor ‘nieuwkomers’, maar juist om onze eigen inwoners een eerlijke kans te bieden. Dit

vraagt om keuzes in de (beperkte) ruimte die we hebben. We moeten goed kijken naar waar de behoefte

van onze inwoners ligt, en waar we mogelijk combinaties met de regionale groeibehoeftes kunnen

maken. Moeten we voor onze eigen inwoners seniorenwoningen bouwen? Laten we dan ook een klein

deel van de behoefte van de regio meenemen. Kan een voorziening in Hasselt of Genemuiden ook iets

bieden voor inwoners van Stadshagen? Laten we daar dan ook open voor staan. Men is immers bijna

sneller in Hasselt dan in het centrum van Zwolle. 

Samenwerken in de Regio Zwolle

Als het regent in Zwolle, druppelt het in Zwartewaterland
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Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Cliënttevredenheidsonderzoeken jaarlijks blijven uitvoeren, en voorzien van concrete

controleerbare actiepunten nadat deze zijn opgeleverd.

De adviesraad Sociaal Domein uitbreiden met een jongeren- en ouderen-platform

Instellen van een Kindergemeenteraad

Grote projecten in de wijk worden in een vroeg stadium besproken met inwoners van de wijk,

zodat zij wensen en bedenkingen vroegtijdig kenbaar kunnen maken

Inzetten op communiceren via Social Media

Behouden Zwartewaterlandse identiteit: Wethouders aan tafel in Regio Zwolle

De Regio Zwolle beoogt rekening te houden met de identiteit en krachten van de deelnemende

gemeenten. Echter zullen we dit moeten waarborgen en scherp in de gaten moeten houden. Het

samenwerkingsverband Regio Zwolle is een ‘razende trein’ die voorbij komt. Dit vraagt vanuit onze

gemeente niet alleen om een scherpe visie op de toekomst van onze gemeente, maar ook om 
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Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Behouden kwaliteit en identiteit van Zwartewaterland

Het aanpakken van kansen die de Regio Zwolle biedt

Grip krijgen: een afvaardiging van wethouders aan tafel bij de Regio Zwolle

Méér en sneller woningen bouwen dan huidige planning

Verbetering van de bereikbaarheid tussen Zwartewaterland en de rest van de regio

Verbetering van het openbaar vervoer van/naar/binnen Zwartewaterland

Topwerkplek Tapijtcluster versterken door regionale samenwerking

Onderzoek naar Regionaal Energiebedrijf/coöperatie

Geen grootschalige woningbouw in de Mastenbroekerpolder

Geen inperking van de identiteit van onze gemeente

Geen verplaatsing van voorzieningen van Zwartewaterland naar Zwolle

Geen herindeling van gemeenten
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een scherpe visie van de gemeente als onderdeel van de regio. We moeten zorgen dat we onderdeel

worden van de rijdende trein en dat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is. Op dit moment zitten er

geen wethouders uit de gemeente Zwartewaterland aan tafels waar beslissingen gemaakt worden. In de

volgende periode moeten we wel een afvaardiging sturen en “met de vingers aan de knoppen zitten”.
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ZORG EN SAMENLEVEN
De mens is het meest sociale wezen dat we kennen. Iedereen staat in verbinding met anderen, op welke

wijze dan ook. Er is niemand die alleen is. Volgens het CDA zijn er voor een menswaardig bestaan drie

ingrediënten nodig:
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Bestaanszekerheid: een minimale standaard van leven

Zingeving: een reden om het bed uit te komen

Gemeenschapszin: het besef dat er altijd iemand naar je omziet

Het is aan de gemeente om te zorgen dat op vlakken waar zij verantwoordelijk is, er voldoende

mogelijkheden voor inwoners zijn om zichzelf te ontplooien. Daarnaast moeten inwoners er op kunnen

vertrouwen dat de overheid voor je zorgt als je het zelf niet redt. De gemeente heeft in de ogen van het

CDA de verantwoordelijkheid om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen, zodat zij zich geen

zorgen hoeven te maken over de toekomst, maar zich kunnen blijven richten op het bieden van zorg,

welzijn of gemeenschapszin. Dat is solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid.

1.1 Zorg en zekerheid
Jeugdzorg: Juiste zorg altijd toegankelijk, meer inzet op preventie
De jeugdzorg is een van de uitdagende thema’s in de komende periode. We willen zorg bieden aan iedere

jongere die zorg nodig heeft. Echter moet er wel zorgvuldig gekeken worden of behandelingen wel echt

nodig en effectief zijn. Geen “paardrijden tegen dyslectie”. Behandelingen moeten getoetst worden aan

de effectiviteit en de behaalde gezondheidswinst. ‘Zorgcowboys’ willen we niet. Ook moet er meer

worden ingezet op preventie en opvoedondersteuning voor ouders. Bij de intake vertrouwen wij op de

professionaliteit van de consulent. Die kan het beste afwegen of duurdere zorg noodzakelijk is of dat een

(opvoedings)probleem meer in de preventieve sfeer moet worden opgelost. Zo blijven we iedereen

helpen, maar houden we de kosten binnen de perken. Preventie is niet ieder kind 'scannen' op problemen

en vervolgens elk kind doorverwijzen naar zorg, maar is het aanbieden van oplossingen op een brede

schaal. Denk hierbij aan: verminderen van alcohol-/drugsgebruik of stimuleren van sport en bewegen.

Daarmee ondervang je niet alle problemen maar bespaar je op lange termijn dure zorg.
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Een passende baan voorkomt problemen

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het begeleiden van inwoners zonder werk naar een

nieuwe baan. Samen met jobcoaches, het werkgeversservicepunt en het UWV moet er al vroeg bij het

verlies van een baan gezocht worden naar mogelijkheden. Het zo snel mogelijk terug begeleiden naar

werk heeft meerdere voordelen: Het geeft voldoening aan de inwoner en voorkomt een werkisolement.

Hoe eerder een inwoner geholpen is, hoe eerder grote (financiële) problemen voorkomen kunnen

worden. De gemeente blijft middels het programma ‘Upgrade Jezelf’ van Regio Zwolle opleidingen

aanbieden die het mogelijk maken om om- en bij te scholen. Het CDA staat achter het principe “een leven

lang leren”, zodat inwoners zich altijd kunnen blijven ontplooien en de mogelijkheid hebben om door te

groeien in functies waar vraag naar is. Voor inwoners met een afstand tot de normale arbeidsmarkt

biedt de gemeente beschutte werkplekken. Dit vraagt van de gemeente om goed in kaart te brengen

waar werkplekken gevonden kunnen worden. De gemeente moet hier actief naar zoeken en

ondernemers uitdagen om deze werkplekken te bieden. Zwartewaterlandse ondernemers staan hier

open voor. Het is aan de gemeente om deze ondernemers te ontzorgen rondom deze beschutte

werkplekken.

Maatschappelijke ondersteuning
Voor veel zorgvraagstukken is de gemeente verantwoordelijk. Denk aan het verstrekken van

hulpmiddelen zoals rolstoelen, maar ook het verstrekken van gelden voor het PBG, hulp in de

huishouding of woningaanpassingen. Het CDA is tevreden over de huidige manier van aanbieden van

deze maatschappelijke ondersteuning. Wel moet er aandacht zijn voor de eenvoud van het aanvragen

van deze hulp. Het CDA wil dat verzoeken die bij de gemeente binnen komen, altijd worden besproken in

een persoonlijk gesprek met de vraagsteller. Menselijk contact. Daar staan we voor. We staan aan de

vooravond van een samenleving die voor een steeds groter gedeelte bestaat uit ouderen. 'Vergrijzing'

gaat zorgen voor meer vraag om hulp. Het is belangrijk dat de gemeente inzichtelijk gaat krijgen wat

deze vergrijzing gaat betekenen voor het goed kunnen aanbieden van hulp. Zijn we voldoende voorbereid

op de toekomst?

Schuldhulpverlening en armoede: Voorkomen is beter dan genezen
Het is niet altijd makkelijk om het huishoudboekje op orde te houden. Sommige inwoners ‘houden aan het

einde van hun salaris een stuk maand over’. Ondanks de moeilijkheid om dit soort problemen vroegtijdig

bespreekbaar te maken of aan te kaarten, is het van groot belang om dit wel te doen en hier direct actie

op te ondernemen. Dit kan erg laagdrempelig, door bijvoorbeeld ondersteuning door vrijwilligers, die

helpen bij het invullen van de belastingaangifte of die helpen met financiële tips. Hoe eerder een inwoner

geholpen kan worden bij financiële vraagstukken, hoe beter grotere problemen kunnen worden

voorkomen. De impact op een kind dat opgroeit in een gezin met armoede is groot. Uit onderzoeken blijkt

dat deze kinderen hun hele leven met gevolgen van deze armoede leven. Als CDA willen we de

kindpakketten doorzetten en het sport- en cultuuraanbod in Zwartewaterland toegankelijk houden voor

mensen die dit moeilijk kunnen betalen. 

Het is noodzakelijk dat de gemeente voldoende mogelijkheden biedt voor inwoners om vertrouwelijk en

toegankelijk hulp te zoeken. Het CDA wil geen uitzettingen uit sociale huurwoningen als de inwoner

moeite heeft met het betalen van de huur. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van gas, water of electra. In

samenspraak met Wetland Wonen maken we hier afspraken over. De voedselbank ondersteunen we met

een goede (nieuwe) locatie, aangezien de huidige locatie zal worden herontwikkeld.
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Ruimhartig voor slachtoffers toeslagenschandaal
Ook in Zwartewaterland zijn er inwoners slachtoffer geworden van het toeslagenschandaal. Hen is

ongekend onrecht aangedaan. De afwikkeling hiervan verloopt uiterst moeizaam en in de landelijke

politiek gaan stemmen op om gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om hun inwoners te

begeleiden en te ondersteunen. De gemeente moet deze opdracht omarmen en voor elke betrokken

inwoner maatwerk leveren. Dit uiteraard op kosten van het Rijk. Ook als deze opdracht uiteindelijk niet

bij de gemeente terecht komt, is het zaak dat de gemeente contact met deze ouders onderhoudt en

indien de gemeente coulant kan zijn in kwijtschelden van gemeentelijke belastingen of ondersteunen

van hulpvragen, dit zorgvuldig doet en de menselijke maat toepast. Tegelijk heeft het schandaal

blootgelegd dat fraude-opsporing of 'hardheid' van beleid en regels een verkeerde uitwerking kan

krijgen. Ook onze gemeentelijke regels moeten nagekeken worden of het beleid voldoet, gewenst

resultaat heeft en of de menselijke maat toegepast wordt.

Integraliteit: positieve gezondheid
Op het moment dat een inwoner zich bij de gemeente meldt met een specifieke hulpvraag, is het goed

om niet alleen naar het probleem zelf te kijken, maar ook te kijken naar andere 'leefgebieden’ van het

gezin. Het CDA wil zich richten op de mens; niet op het probleem: is de overige gezondheid goed? Kan

men goed meedoen aan de samenleving? Is er sprake van eenzaamheid? Is de woning wel voldoende

toegerust op de toekomst? Hoe is het mentale welbevinden en zingeving? Deze zaken in kaart brengen is

één van de krachten van de methode "positieve gezondheid". Wel moeten we beseffen dat deze manier

van integraal werken kan zorgen dat er meer zorg geleverd moet worden. Het is belangrijk om goed af te

wegen of hulp direct nodig is, of wanneer er risico's zijn op een zorgvraag in de toekomst, we nu al kleine

aanpassingen kunnen bieden om die grote zorgvraag te kunnen voorkomen. Hierbij kijken we vooral naar

de kansen, in plaats van de belemmeringen.

Ondersteunen van mantelzorg
Als een naaste ziek is, vraagt dit ook veel van zijn/haar omgeving. Naasten verzorgen hun

partner/ouder/kind met liefde, echter doet de overheid steeds meer een beroep op die omgeving. Het is

belangrijk dat de gemeente probeert om een netwerk om de zieke en mantelzorgers te bouwen, zodat

niet altijd op dezelfde mantelzorger terug gevallen hoeft te worden. Wanneer het voor een mantelzorger

te veel wordt, helpt de gemeente met respijtzorg en andere mantelzorgondersteuning. Initiatieven als

Zeediek Zorgt of Samen Zwartewaterland omarmen wij en zien wij als goede voorbeelden van hoe de

samenleving zelf voor solidariteit zorgt. Ook kerken en diaconieën spelen een belangrijke rol in deze

solidariteit. We moeten ons wel bewust zijn dat niet iedereen aangesloten is bij een kerk en dat juist

wanneer dit wel het geval is, er ook sprake kan zijn van 'zorgschaamte'.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Zorg verlenen als het nodig is

Meer investeren in het voorkomen van zware zorg (preventie)

Zorgaanvragen altijd in persoonlijk gesprek behandelen

Onderzoek naar gevolgen van vergrijzing. Zijn we klaar voor ouder wordende gemeente?

Methodiek “Positieve Gezondheid” in het hele sociale domein toepassen
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Getrainde vrijwilligers inzetten om te helpen bij het invullen van belastingaangifte en andere

financiële vraagstukken

Blijven inzetten van kindpakketten en ondersteuning voedselbank

Voedselbank voorzien van een (nieuwe) geschikte locatie

Elke inwoner kan meedoen aan sport of cultuur, ongeacht de financiële situatie

Geen huisuitzetting uit sociale huurwoning of afsluiting van gas/water/electra

Blijven aanbieden van het programma ‘Upgrade Jezelf’ om een leven lang leren mogelijk te

maken

Ondernemers zoeken, ondersteunen en ontzorgen in het aanbieden van beschutte werkplekken

voor inwoners met afstand tot werk

Ondersteuning van Zwartewaterlandse slachtoffers toeslagenschandaal

Onderzoeken of bestaand beleid voldoende “menselijke maat” heeft en zo nodig socialer/minder

hard maken

Maatschappelijke initiatieven in “noaberschap” (financieel) ondersteunen

Mantelzorgers ondersteunen met respijtzorg en mantelzorgondersteuning

1.2 Welzijn
Welzijnsactiviteiten samenbrengen

Het welzijnswerk stimuleert dat inwoners regie over hun eigen bestaan kunnen behouden. Op dit

moment zijn er twee professionele welzijnsorganisaties binnen onze gemeente actief. Het jongerenwerk

en het ouderenwerk. Zij richten zich op hun eigen doelgroep. Doelgroepenbeleid werkt verkokering in de

hand. Het is beter dat organisaties actief samenwerken. Men kan eenvoudiger van elkaar leren, signalen

doorgeven en het werkt kostenbesparend. Daarnaast vergeten we hiermee de grote groep volwassenen

tussen de 23 jaar en de gepensioneerde leeftijd. Hebben deze inwoners geen vragen of zorgen? De

kosten van de zorg lijken op termijn alleen maar te groeien, terwijl het welzijnswerk bij uitstek preventief

handelt. Het CDA wil de welzijnsactiviteiten samenbrengen en uitbreiden naar alle inwoners.

Uitbreiden huisbezoeken tachtigplussers naar zeventigplussers

De afgelopen jaren is de gemeente een initiatief gestart om elke inwoner van 80 jaar of ouder persoonlijk

te benaderen voor een huisbezoek. Dit is zowel door de inwoners als door de gemeente als positief

ervaren. Het CDA is hier ook positief over en wil deze huisbezoeken op een eerdere leeftijd inzetten. Ook

inwoners van 70 jaar en ouder moeten een dergelijk bezoek aangeboden krijgen. Men hoeft er geen

gebruik van te maken, maar we willen wel de mogelijkheid bieden. Tijdens het gesprek kunnen

knelpunten aan de orde komen middels de methode “Positieve Gezondheid”. Veel ouderen zijn zich

wellicht bewust dat hun woning niet meer voldoet aan de zorgvraag in de toekomst. Kunnen we deze

ouderen eerder helpen met het gereed maken van hun woning? Of is verhuizen een betere optie? Als we

deze vragen eerder kunnen beantwoorden, is het wellicht makkelijker om de inwoner eerder te helpen.

De thuiszorg, welke deze huisbezoeken nu uitvoert, zal zich meer-en-meer op zorg moeten richten. Het

welzijnswerk kan deze bezoeken prima uitvoeren.
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Eenzaamheid aanpakken

De Rekenkamer heeft in 2019 geconcludeerd dat onze inwoners een grote mate van eenzaamheid

ervaren. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook jongeren ervaren dit. Deze conclusie is gedaan vóór

de huidige pandemie en de verwachting is dat de pandemie de reeds bestaande eenzaamheid enkel

verder heeft versterkt. Het welzijnswerk is goed in staat om activerende en uitnodigende activiteiten op

te zetten gericht op ontmoeting. Door het vergroten van de zichtbaarheid van het welzijnswerk kunnen

deze inwoners eenvoudiger worden bereikt. Door verbindingen te leggen met maatschappelijke

initiatieven, verenigingen en evenementen, moet de zichtbaarheid van het welzijnswerk vergroot

worden. Het jongerenwerk dient actief en zichtbaar te zijn op straat, tussen de jeugdgroepen.

Alcohol-/drugsgebruik terugdringen

Een speciale taak voor het jongerenwerk is het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder

jongeren. Dit kan men vooral bewerkstelligen door voorlichting en preventieve activiteiten. Het

jongerenwerk heeft toegang tot keten en locaties waar jongeren zich graag begeven. Het is van belang

dat het jongerenwerk vroeg met jeugdigen in contact komt en een duurzame relatie kan opbouwen. Op

die manier is de afstand niet groot en kunnen jongerenwerkers daadwerkelijk invloed uitoefenen op

jongeren. Het jongerenwerk moet vooral een coach voor jongeren zijn. Iemand waar een jongere met al

zijn (levens)vragen terecht kan. Ook het ondersteunen van jongereninitiatieven valt volgens het CDA

binnen hun opdracht.

Veiligheid

Naast preventie vindt het CDA het ook belangrijk dat de veiligheidsdriehoek de middelen heeft om

effectief in te grijpen wanneer dat nodig is. Een eerste stap hierin is bijvoorbeeld het opnemen van een

verbod op het gebruik en vervoer van lachgas en andere soorten drugs in de Algemene Plaatselijke

Verordening. Het CDA heeft hier de afgelopen 4 jaar herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. De politie

moet voldoende uitgerust zijn om overlast te lijf te kunnen gaan. Denk aan mogelijkheden om de

vuurwerkoverlast in Zwartsluis aan te pakken. Ook de gemeente moet meer 'met de voeten in de klei'

staan. Dat wil zeggen; Aanwezig en zichtbaar zijn. De gemeente moet ook werken aan de

meldingsbereidheid van onze inwoners. Veel (strafbare) zaken die plaatsvinden in de gemeenschap

belanden niet bij de politie of gemeente. De Whatsapp-buurtpreventie apps kunnen daar goed aan

bijdragen. Samen werken aan de sociale veiligheid.
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Richten op kansen, niet onmogelijkheden

Het welzijnswerk heeft een belangrijke rol in het stimuleren en zelfstandig maken van inwoners. Een

belangrijke aspect hierbij is talentontwikkeling. Vaak wordt bij talent gedacht aan 'zangkunsten' of een

knappe sportprestatie. Maar talent is meer dan dat. Het is de combinatie van motivatie en inzet die het

voor een inwoner de moeite waard maakt om "uit bed te stappen elke ochtend". Als iemand gemotiveerd

is, dan heeft het leven zin. Dit bevorderd de algehele gezondheid. Het welzijnswerk, maar ook de zorg,

moet ingericht zijn op basis van een positieve benadering. We kijken niet naar problemen en

onmogelijkheden, maar naar kansen en stimuleren inwoners om deze kansen te benutten. 
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Integraal welzijnswerk d.m.v. van brede welzijnsinstelling

Welzijnswerk voor leeftijd ‘0 tot 100’

Huisbezoeken voor tachtigplussers uitbreiden naar zeventigsplussers

Vroegsignalering door welzijnswerk

Methode “Positieve Gezondheid” toepassen in gehele sociaal domein

Welzijnswerk inzetten als verbinder tussen gemeente en maatschappelijke

initiatieven/verenigingen

Alcohol-/drugsgebruik terugdringen door preventie en professionele relatie tussen de jongere

en het jongerenwerk

Jongerenwerk ondersteunt jongereninitiatieven

Inzetten op verhogen meldingsbereidheid van inwoners

1.3 Vrijwilligerswerk
De kracht van Zwartewaterland
Zwartewaterland staat bekend als een gemeente waar veel inwoners vrijwilligerswerk doen. Tegelijk

horen we bij het CDA vaak dat vrijwilligersorganisaties moeite hebben om vrijwilligers te vinden. Het is

niet de gewoonte om vrijwilligersorganisaties financieel te helpen met dit probleem. Daarvoor is de

portemonnee van de gemeente te klein. De gemeente moet volgens het CDA echter wel kijken waar we

wel kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen met

het aanbieden van gratis VOG’s, verzekeringen en ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen.

Het CDA hecht er waarde aan dat als er initiatieven worden opgestart, zoals het samen met inwoners

onderhouden van speeltuintjes, dat deze initiatieven niet na enkele jaren “vergeten” worden. Er moet bij

de start nagedacht worden hoe we deze initiatieven in leven houden en hoe men bijvoorbeeld omgaat

met het opgestarte initiatief wanneer de “kartrekkers” van het initiatief verhuizen.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Daarnaast is er ook een link tussen vrijwilligerswerk en vergrijzing. Vergrijzing brengt niet alleen vragen

en issues met zich mee, maar biedt ook kansen voor bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties. Om vraag en

aanbod in vrijwilligersfuncties duidelijk in beeld te krijgen, wil het CDA het huidige Coördinatiepunt

Vrijwilligerswerk Zwartewaterland vernieuwen en versterken. 

Jong beginnen
Om onze vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen in stand te kunnen houden moeten we ook

investeren in de jeugd. Veel jeugd zet zich in voor de sport-/cultuurvereniging waar ze zelf lid van zijn,

daar zijn we ontzettend blij mee. Het CDA ziet wel een taak voor de gemeente om ook jongeren te

stimuleren die nu geen vrijwilligerswerk doen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van

maatschappelijke stages op de middelbare school. Op die manier komen jongeren al vroeg in aanraking

met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een zorgcentrum of in het welzijnswerk. Ook ziet het CDA dat veel

vrijwilligersorganisaties als het Tapijtmuseum of Sluuspoort moeite hebben om jonge vrijwilligers aan te

trekken. Vaak is het ook ‘onbekend maakt onbemind’. Het coördinatiepunt vrijwilligerswerk zou ook dit

soort organisaties kunnen ondersteunen in het aantrekkelijk maken voor jeugd. 
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Maatschappelijke initiatieven in “noaberschap” (financieel) ondersteunen

Versterken lokaal vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers(-organisaties) ondersteunen met gratis VOG’s, verzekeringen en ondersteuning

Aanbieden van maatschappelijke stages en vrijwilligersplekken voor jongeren

1.4 Sport

Sporten blijven stimuleren middels het Sportakkoord
Uit onderzoeken van de GGD IJsselland is gebleken dat onze inwoners gemiddeld gezien een achterstand

hebben als het gaat om algehele gezondheid. Daarnaast is er sprake van overgewicht en ‘ongezonde’

leefstijl. De Corona-pandemie heeft deze cijfers negatief beïnvloed. Het CDA vindt dat elke inwoner zelf

moet bepalen hoe hij/zij haar leven wil leiden. Echter is het wel aan onze gemeente om er voor te zorgen

dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen. Zeker in specifieke

doelgroepen kan de gemeente meer ondersteuning bieden. Het lokale sportakkoord dat in 2020 door

vele partijen in Zwartewaterland is getekend, helpt hierbij. Het CDA wil dit de komende jaren doorzetten.

Zo kunnen we sportverenigingen ondersteunen bij het aanbieden van een gezond sportklimaat.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

We waarderen de inzet van de buurtsportcoaches en we willen hier mee doorgaan. Zij zetten zich in voor

het stimuleren van sport en bewegen, juist in doelgroepen waar sporten niet eenvoudig is, of waar

sporten een extra stimulans kan gebruiken. Ook ondersteunen zij sportverenigingen en scholen. We

blijven aangesloten bij de Jongen Op Gezond Gewicht-gemeenten, om gezond leven, sporten en bewegen

onder de jeugd te blijven stimuleren. Onze jongeren en inwoners doen gemiddeld minder aan sport dan

elders. Er is nog altijd (gezondheids)winst te behalen. Dit is positief voor het welbevinden en algehele

gezondheid van onze inwoners.

Sport ook toegankelijk voor mensen met een beperking
Het CDA hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van sport en bewegen voor inwoners met een

beperking. Het vraag voor verenigingen veel moeite en tijd om open te staan voor deze inwoners met een

beperking. Samen met de buurtsportcoaches stimuleren we verenigingen om zogenoemde “G-teams” op

te starten. Voor verenigingen is dit een uitdaging, maar de wil is er zeker! Samen met zorginstellingen,

buurtsportcoaches en verenigingen moeten we stappen kunnen zetten. Het CDA vindt het op z’n plaats

dat de gemeente dit soort initiatieven ook waardeert in een financiële bijdrage. 

Buurtsportcoaches

Zwembaden & schoolzwemmen
In Zwartewaterland behouden we 3 zwembaden. In Genemuiden en Zwartsluis zal op z’n minst renovatie

plaats gaan vinden. Waar het financieel haalbaar is, wil het CDA het zwembad in Zwartsluis door middel

van nieuwbouw in stand houden. Dit hoeft niet op dezelfde plaats als waar het zwembad nu gesitueerd

is. De Stichting Zwembaden Zwartewaterland die de exploitatie van de zwembaden voor haar rekening

neemt, ontvangt veel geld: Er moeten goede (prestatie)afspraken gemaakt worden waar dit aan

uitgegeven wordt en de stichting heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier transparant 
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over te verantwoorden. Het CDA wil dat onze zwembaden toegankelijk zijn, kwalitatieve zwemlessen

aanbiedt en dat verenigingen de mogelijkheden krijgen om hun leden hun sport te laten beoefenen. In

onze waterrijke omgeving is het belangrijk dat onze kinderen goed leren zwemmen. Het CDA wil daarom

dat naast reguliere zwemlessen, ook schoolzwemmen wordt aangeboden.

Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen van de zwembaden, zijn er nog meer

(sport)verenigingen met wensen en behoeften qua locatie, renovatie en/of uitbreiding. Het CDA zich

ervoor in om, wanneer mogelijk, deze wensen en behoeften efficiënt te combineren. Sommige

sportaccommodaties zijn verouderd en liggen op een gunstige plek voor woningbouw. Als hier

combinaties te maken zijn, moeten we daar voor open staan. De sportvereniging is daar bij gebaat, maar

de gemeente ook. Anderzijds staan sommige sportaccommodaties overdag leeg. Door functies te

combineren kan bijvoorbeeld een BSO of een school gebruik maken van de locatie.

Combineren van ontwikkelingen

Verlenging van het lokale Sportakkoord en doorzetten van de buurtsportcoaches

Sportverenigingen stimuleren en ondersteunen bij het toegankelijker maken voor mensen met

een handicap

Zwembaden in 3 kernen

Indien financieel haalbaar: Nieuw zwembad in Zwartsluis

Naast normale zwemlessen moet ook schoolzwemmen worden aangeboden

Sportaccommodaties meenemen in (ruimtelijke) ontwikkelingen en kansen

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:
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De fysieke omgeving van onze kernen en het daaromheen liggende landschap van onze mooie gemeente

worden gekenmerkt door een aantal kansen, maar tegelijkertijd ook grote uitdagingen: de vraag naar

woningen is groot en zal niet direct dalen, we hebben een sterke agrarische sector, de lokale economie

bloeit en we willen goed omgaan met klimaatverandering via bijvoorbeeld de regionale energiestrategie.

Deze thema’s staan niet op zichzelf, maar hebben een direct raakvlak met elkaar: hoe kijken we

bijvoorbeeld aan tegen groei van industrie en wonen ten opzichte van landbouwgrond? In de komende

hoofdstukken gaan we in op hoe wij als CDA Zwartewaterland tegen deze thema’s aankijken en hoe wij

inzetten op duurzame groei. Hoe wij dat per thema willen gaan doen? Lees dan zeker verder!

WWW.CDA-ZWARTEWATERLAND.NL

RUIMTE EN ECONOMIE

2.1 Wonen

Voldoende ruimte voor starters
Om de gemeente aantrekkelijk te houden en het voorzieningenniveau op peil te houden, is het bieden van

woonruimte voor starters cruciaal. Als CDA willen wij hierbij anticiperen op zowel de vraag vanuit

starters in de eigen gemeente, maar ook op algehele groei van de regio Zwolle. Dit willen wij niet alleen

doen door te focussen op het versneld bouwen van nieuwe woningen (al dan niet tijdelijk), maar ook met

name door bij nieuwbouwplannen en herontwikkelingen via de woonvisie en bestemmingsplannen

duidelijke kaders te stellen voor een passende mix in de te bouwen woningen. Ook versterken en

ontwikkelen van regelgeving omtrent het (verplicht) zelf bewonen van woningen en het voorkomen van

intensieve en ondeugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de kernen helpt hierbij. Hiermee willen

wij voorkomen dat nieuwbouw enkel gericht is op een specifieke doelgroep. Afsluitend maakt het CDA

zich hard voor het aanhouden en eventueel uitbreiden van de starterslening.

Kwalitatieve woonruimte voor ouderen
Onze gemeente is een relatief jonge gemeente, maar ook in Zwartewaterland gaan ouderen een steeds

groter deel van de bevolking vormen. Qua wonen betekent dit op termijn niet alleen een stijging van het

aantal één- en tweepersoonshuishoudens, maar ook andere woonbehoeftes, zoals meer comfort- en

levensloopwoningen. Het CDA stimuleert daarom initiatieven voor passende en kwalitatieve

woningbouw voor ouderen, zoals bijvoorbeeld via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De

Knarrenhof in Hasselt is hier een goed voorbeeld van. Tegelijk wil het CDA ook gemeentebreed inspelen

op de ontwikkelingen en zal het onder andere via de woonvisie en beoordeling van plannen ernaar

streven dat er genoeg kwalitatieve en betaalbare woningen voor ouderen gebouwd worden. Dit zodat

ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
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Hogere temperaturen en heftige regenbuien; we zien het in Nederland steeds vaker voorkomen en niet

voor niets zijn er in afgelopen jaren recordaantallen airco’s verkocht. Daarnaast staat Zwartewaterland

bekend als één van de meest versteende gemeenten van Nederland. Dit veranderen we niet in één keer,

maar het CDA wil in de komende jaren bij de aanleg van nieuwe wijken en bij aanpassingen in het

straatbeeld van de huidige wijken er wel voor waken dat dit op een meer duurzame en

toekomstbestendige wijze gaat. Hierbij kan heel praktisch gedacht worden aan bijvoorbeeld wadi’s in

nieuwbouwwijken voor tijdelijke waterberging bij stortbuien, voldoende bomen, groen en natuurlijke

schaduw in straten en het stimuleren van ‘groen’ in tuinen. Dit willen wij realiseren door meer openbaar

groen te realiseren en door duidelijke kaders te stellen voor de wijze waarop nieuwe en bestaande

woningen gebouwd en verbouwd mogen worden. 

Klimaatadaptief bouwen

Zwartewaterland volledig van het gas af in 2050; de opgave is duidelijk, maar hoe stimuleren we dat

zowel bij nieuwbouw als bij de bestaande bebouwing? Allereerst gaat het CDA zich de komende jaren

inzetten om huiseigenaren nog meer te stimuleren om te verduurzamen. Het motto hierbij is ‘kleine

stappen, groot effect’ en dit betekent dat de focus eerst ligt op snelle en betaalbare oplossingen, zoals

bijvoorbeeld betere isolatie. Daarnaast willen wij gebruik blijven maken van het energieloket Duurzaam

(T)huis en daadwerkelijk als gemeente ‘de boer op gaan’ met duurzame alternatieven. Daarnaast gaat

het CDA het overleg aan met Wetland Wonen en de bedrijven over duurzame alternatieven en zal het

CDA zich inzetten voor duurzame kaders in bouw- en bestemmingsplannen.

Duurzaam bouwen

De titel dekt de lading; het CDA heeft een sterke voorkeur voor het bouwen van nieuwbouw binnen de

huidige grenzen en aan de randen van de kernen en het liefst ook dichtbij de huidige voorzieningen. Dit

bevordert de leefbaarheid en is met name voor gezinnen en ouderen erg belangrijk! Omdat binnen de

kernen al veel bebouwd is, vraagt inbreiding creativiteit. Er zijn op dit moment nog enkele voor de hand

liggende opties zoals het verplaatsen van Interfloor in het centrum van Zwartsluis of het

Diamantenbolwerk in Hasselt. Toch ziet het CDA ook grotere en meer creatieve kansen.

Onderzoekswaardige voorbeelden zijn bijvoorbeeld het herontwikkelen van Haven de Beer in Hasselt

voor 300+ woningen en overnachtingsmogelijkheden of het verplaatsen van de huidige industrie dichtbij

het centrum van Genemuiden. Daarnaast vraagt ook ouderenhuisvesting om creatieve oplossingen zoals

samen met Sportclub Genemuiden oderzoeken of er een 'tweede Meente' ontwikkeld kan worden ter

hoogte van het Sportpark waarbij Sportclub de mogelijkheid wordt geboden om uit te breiden richting

het Binnenveld. Of het verplaatsen van de IJsbaan in Genemuiden om zo een

verzorgingstehuis/ouderenhuisvesting dicht bij het centrum te realiseren.

Inbreiding boven uitbreiding

Vol inzetten op sociale woningbouw en goedkope koopwoningen

Mogelijk maken van tijdelijke woningbouw

Inzetten op regelgeving omtrent zelfbewoning en bouwen voor Zwartewaterlanders

Nieuwe woonwijken inrichten met een passende mix qua woningtypes 

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:
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We spreken veel over duurzaamheid, maar zien dat er nog niet genoeg gedaan wordt om de aarde op een

nette en toekomstbestendige manier over te dragen aan onze kinderen en (achter)kleinkinderen. Als

gemeente hebben wij hier een duidelijke verantwoordelijkheid in en moeten we het voortouw nemen. Het

CDA wil hier op een positieve manier mee omgaan; dat betekent:

Naar een duurzamer Zwartewaterland

Zorgvuldigheid en breed draagvlak zijn kernwoorden bij duurzame initiatieven. Om draagvlak te krijgen,

moet de gemeente niet de rem zijn in dit proces, maar juist een facilitator en ondersteuner. Dit kan op

veel manieren en bij zowel kleine (watertonnen in de straten/tuinen) als grote initiatieven zoals de

ontwikkeling van windmolens via publiek-private samenwerking. Andere opties hierbij zijn subsidies

voor zonnepanelen op ongebruikte daken en het niet heffen van legeskosten bij vergunningen voor

verduurzaming van woning en bedrijf. Als laatste moet de gemeente anticiperen op de toekomst. Een

goed voorbeeld is het meenemen van laadpalen/laadpleinen in nieuwe plannen en bij herontwikkeling. 

Stimuleren en ondersteunen

Nieuwe woonwijken klimaatadaptief inrichten

Uitbreiden startersleningen om starters te ondersteunen

Ruimte bieden voor CPO en andere bijzondere woonvormen 

Opstellen van een woonzorgvisie zodat er voldoende zorgwoningen gebouwd kunnen worden

Inzetten op het stimuleren van isoleren van woningen

Bedrijfslocatie in centrum Zwartsluis inzetten voor woningbouw

Onderzoeken of herontwikkeling van Haven De Beer (Hasselt) mogelijk is

Onderzoeken of een ‘tweede Meente’ gerealiseerd kan worden dichtbij het centrum (ijsbaan

Genemuiden) of op Binnenveld (in samenspraak met Sportclub Genemuiden)

2.2 Klimaat

Klimaatverandering is urgent en we kunnen niet langer wachten met verandering. Als CDA, maar ook als

gemeente en als individu moeten we dit actief uitdragen, maar dit kan niet door constant met het

vingertje te wijzen of door strenge regels op te stellen. Nee, de boodschap moet zijn dat we hiervoor

samen aan de lat staan en dit gezamenlijk gaan oppakken! Randvoorwaarden zijn lokaal eigendom en

zorgvuldig ruimtegebruik.

Positieve promotie van duurzame ontwikkelingen met overtuiging

Er zijn veel meer mogelijkheden dan enkel zon en wind! Minder verbruik, goede isolatie, groen in de wijk,

hergebruik van grondstoffen en scheiding en recycling van afval dragen allemaal bij! In de

komende/voorgaande paragrafen laten wij zien hoe wij al op deze themás kunnen en willen

verduurzamen.

Focus op de gehele energieopgave 
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Zonnepanelen op elk willekeurig stukje groen? Nee, er zijn duidelijke kaders nodig voor ontwikkelingen in

zowel het binnen- als buitengebied. Er kan en moet heel veel, maar inpassing in het landschap blijft een

voorwaarde. Zon op dak blijft voor het CDA de voorkeursvariant. De gemeente staat ervoor aan de lat om

daarop te waken, maar ook om vooruit te kijken. Daarnaast is het bewaken van overzicht over de gehele

keten een belangrijke taak van de gemeente: meer duurzame energie is namelijk fantastisch, maar het

netwerk moet dit wel aankunnen. Het CDA gaat zich actief inzetten om samen met buurgemeenten en

nutsbedrijven ervoor te zorgen dat het netwerk geen belemmering in duurzame ontwikkelingen vormt.

Regie nemen bij ontwikkeling

Naast de gemeente hebben ook ondernemers een grote opgave in het duurzaam en energieneutraal

maken van hun bedrijven. De industrie van Zwartewaterland is een grote verbruiker van fossiele

brandstoffen en ook dit zal in 2050, in navolging van het Klimaatakkoord, verduurzaamd moeten zijn. Het

is van belang dat de gemeente samen met ondernemers deze opgave duidelijk in beeld krijgt en

mogelijkheden voor deze ondernemers gaat bieden. Ondernemers hebben zelf een grote

verantwoordelijkheid, maar kunnen dit alleen in samenspraak met de gemeente realiseren.

Samenwerken met ondernemers

Pro-actief duurzame initiatieven ondersteunen en faciliteren 

Geen leges in rekening brengen bij aanvragen voor (kleine) duurzaamheidsinitiatieven

Regie houden bij grote landschappelijke vraagstukken

Zon op dak is de norm en krijgt voorrang bij netwerkvraagstukken

Samen met ondernemers de energieopgaven in kaart brengen en mogelijkheden bieden

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het afronden van de centrumplannen. Onze stadscentra zijn

verbeterd en klaar voor de toekomst. Nu is het tijd dat ook in de woonwijken van Zwartewaterland aan

de slag wordt gegaan. Er liggen grote opgaven in het verduurzamen van onze woonwijken, zoals het

klimaatadaptief inrichten van de omgeving en het realiseren van voldoende parkeergelegenheid waarbij

de elektrische auto de norm gaat worden. Ook zullen op veel plaatsen rioleringswerkzaamheden

uitgevoerd moeten gaan worden. Het CDA wil werk met werk maken, Dit betekent dat er zoveel mogelijk

opgaven tegelijk aangepakt worden, zodat niet elke straat 3x open gehaald hoeft te worden.

Centrumplannen zijn af: Nu in de woonwijken aan de slag

2.3 Wijken en kernen

Deze grote opgaven vragen om goed overleg met de inwoners van de straat/buurt/wijk. Zij zijn de echte

deskundigen op het gebied van hun eigen omgeving. Het CDA wil dat, voorafgaand aan elke grote

ontwikkeling in een wijk, inwoners ruim van te voren de gelegenheid hebben gehad om hun ideeën en

wensen op tafel kunnen leggen. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar er moet op z’n minst

goed naar gekeken worden. Ook tijdens de werkzaamheden moeten inwoners op de hoogte worden 

In goed overleg met inwoners
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gehouden van hoe het werk vordert en welke ongemakken de inwoner kan verwachten. Het CDA ziet hier

een rol voor de kerncoördinatoren. Een kerncoördinator faciliteert lokale initiatieven en coördineert

wensen en behoeften vanuit de wijken. Zij kunnen voor, tijdens of na de werkzaamheden fungeren als

eerste aanspreekpunt wanneer er problemen ontstaan. De kerncoördinatoren voeren ook samen met

inwoners buurtschouwen uit, waarbij kleine knelpunten snel worden gevonden en snel worden opgelost.

In de geest van het Buitenruimteplan werken we samen met inwoners aan de speeltuinen en het

openbare groen. Inwoners bepalen zelf hoe een speelplek er uit komt te zien. Zij weten het beste welke

speelmaterialen nodig zijn in de gehele wijk. Ook de geschikte plekken voor bankjes om even uit te rusten

of de plekken waar afvalbakken nodig zijn, kunnen prima samen met inwoners worden besloten. Wel

moeten we zorgen voor een goede balans, zodat iedereen, van jong tot oud, een geschikte plek in de

openbare ruimte kan gebruiken. Als inwoners een bijzonder plan hebben, en er niet voldoende financiële

middelen zijn om dit uit te voeren, dan schieten wij het plan niet direct af. Wij staan ervoor om inwoners

te ondersteunen bij het vinden van fondsen of subsidies die het plan misschien toch mogelijk maken. We

laten inwoners niet verdwalen in het woud van regels, maar adviseren hen hierbij.

Speeltuintjes en groenstroken maken we samen in orde

Het CDA vindt het belangrijk dat we onze openbare ruimte niet laten verslonzen. In eerste instantie is de

gemeente verantwoordelijkheid om de openbare ruimte netjes te houden, maar we kennen vele

succesvolle voorbeelden waar inwoners zelf de perkjes voor de deur netjes houden. Als inwoners dit zelf

willen doen, krijgen ze van het CDA de vrijheid om dit zelf aan te pakken. Wel moeten we er voor zorgen

dat de openbare ruimte netjes blijft. Zo is het nodig om afspraken te maken wat er gebeurd als

“kartrekkers” verhuizen. Het is van belang dat kerncoördinatoren goed contact onderhouden met

initiatieven die door inwoners zelf worden gedragen.

Niet laten verslonzen

In stadscentra komen vele zaken samen. We wonen er, doen er onze boodschappen, organiseren

activiteiten en bezoeken onze horeca. Voor het CDA is het belangrijk dat de stadscentra aantrekkelijk zijn

voor voetgangers en fietsers. In onze gemeente betekent dit dat bijvoorbeeld de Hoogstraat in Hasselt

een andere inrichting moet krijgen. Een ander voorbeeld is het tankstation in het centrum van

Zwartsluis. De huidige locatie is velen een doorn in het oog. Gecombineerd met de vraag naar voldoende

parkeergelegenheid en een goed evenemententerrein in het centrum van Zwartsluis, stelt het CDA voor

het tankstation te verplaatsen en het gebied rondom de Havendijk opnieuw in te richten. 

Stadscentra

Grote opgaven in de woonwijken slim aanpakken. De straat het liefst maximaal één keer

openhalen

Inzetten op duurzaamheidsmaatregelen in de openbare ruimte

Periodiek buurtschouwen uitvoeren om kleine knelpunten snel op te lossen

Voorafgaand aan grote projecten in de wijk inwoners betrekken bij planvorming

Inwoners zelf laten beslissen over de openbare ruimte van de wijk

Inwoners ondersteunen met het vinden van financiële middelen voor bijzondere wensen

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:
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Een vitale agrarische sector is zowel voor de lokale economie als ook voor de ruimtelijke kwaliteit van

ons buitengebied van groot belang. Toch staat de sector op een aantal thema’s onder druk door

bijvoorbeeld uitbreiding van industrie/woonwijken, maar ook door de stikstofproblematiek, bodemdaling

en de RES. Het CDA wil hierbij de ruimtelijke kwaliteit behouden en waar mogelijk de leefbaarheid

versterken.

Een vitale agrarische sector

Aansluitend bij de landelijke visie van het CDA op het landelijk gebied, zijn de agrariërs niet het probleem,

maar juist een zeer belangrijk onderdeel van de oplossing. Bij ontwikkelingen in het buitengebied willen

wij daarom inzetten op een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt samen met agrariërs en

inwoners van het buitengebied gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming, innovatie, zorg voor

aarde en mens en bijvoorbeeld voedsel uit de regio. Een goed voorbeeld hiervan is het stimuleren van en

ondersteunen bij het inzetten van innovatieve technieken om de uitstoot van ammoniak te reduceren.

Een integraal plan

Centrale rol voor kerncoördinatoren in contact en informatievoorziening rondom

werkzaamheden in de wijk

Onderhoudsniveau op orde, waarbij inwoners zelf ook het onderhoud van het groen mogen

overnemen

Herinrichten van de Hoogstraat in Hasselt met prioriteit voor fietsers en voetgangers

Indien noodzakelijk éénrichtingsverkeer in Hoogstraat Hasselt

Verplaatsen/verwijderen van Tankstation uit centrum van Zwartsluis

Herinrichten van de Havendijk in Zwartsluis: nettere omgeving en meer ruimte voor parkeren

2.4 Agrarische sector

Aanvullend daarop staat het CDA ervoor om de hoogwaardige landbouwgronden in het buitengebied en

in de polder Mastenbroek te beschermen voor willekeurige ruimteclaims vanuit de woningbouw en

energietransitie. Toch sluiten wij onze ogen niet voor bepaalde uitdagingen en moeten we realistisch zijn

over de toekomst. De verwachting is dat de leegstand in het buitengebied toeneemt door voornamelijk

gebrek aan opvolging. Het CDA staat in zulke situaties niet onwelwillend tegenover een verandering van

de bestemming, maar vindt het van groot belang dat, zoveel als mogelijk, de nieuwe bestemming

aansluit bij de kwaliteiten en kenmerken van het buitengebied. Dit betekent dat er bijvoorbeeld ruimte

gegund wordt voor een zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. Qua

energietransitie heeft het CDA de sterke voorkeur om bijvoorbeeld zonneparken niet te plaatsen op de

hoogwaardige landbouwgronden en natuur, maar vooral op daken. Dit geldt zowel voor het buitengebied

als binnen de kernen en op de industrieterreinen.

Behouden kwaliteit
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Er zijn uitzonderingen denkbaar in relatie tot bijvoorbeeld de woningbouwopgave, maar ook hierbij zijn

inpassing in het landschap en uitbreiding tegen de kern voorwaarden waar het CDA geen concessies aan

wil doen. Afsluitend zet het CDA zich voor de leefbaarheid van het buitengebied in door onder andere de

erfcoaches vanuit de provincie Overijssel te blijven stimuleren en te zorgen voor goede dekking van het

4G- of 5G netwerk.

Geen grootschalige nieuwbouw in buitengebied

Ruimtelijke kwaliteit van het landschap behouden

Een integrale visie op het (agrarisch) buitengebied. Opgesteld voor- en door agrariërs en

bewoners van het buitengebied..

De inzet van erfcoaches blijven benutten voor vraagstukken op korte termijn

Zorgen voor een goede 4G- of 5G- dekking in het buitengebied

Hoogwaardige landbouwgronden beschermen

Geen grootschalige woningbouw in het buitengebied

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Het openbaar vervoer was in ons vorige verkiezingsprogramma al een aandachtspunt en dat is het in de

afgelopen jaren helaas enkel maar meer geworden. De lokale buslijnen naar Zwolle kennen weinig

opstappunten, zitten stampvol en rijden minder frequent dan voorheen. Verbindingen richting o.a.

Meppel en Kampen zijn daarnaast helemaal afwezig/beperkt. Voor met name scholieren is dit een bron

van frustratie, maar het werkt ook ontmoedigend voor andere inwoners of toeristen die van het OV

afhankelijk zijn of er graag gebruik van maken. Qua openbaar vervoer kunnen wij dit als gemeente niet

volledig zelfstandig organiseren, maar wij willen wel nadrukkelijker met de vingers aan de knoppen gaan

zitten. Dat betekent dat het CDA Zwartewaterland zich daarom lokaal en regionaal hard zal maken voor

verbetering van het openbaar vervoer in de regio.

Openbaar Vervoer

Er is de afgelopen termijn veel onderzoek naar gedaan en over gesproken, maar het CDA wil nu echt

vaart maken met het realiseren van eenrichtingsverkeer in de binnenstad van Hasselt. De voornaamste

reden hiervoor is om het centrum meer fiets- en wandelvriendelijk te maken, maar daarnaast verbetert

het ook de uitstraling van het centrum en zorgt het voor aanzienlijk minder overlast door vervuiling,

geluid & geparkeerde auto’s. Overige speerpunten voor het CDA qua verkeer blijven de goede

bereikbaarheid van de industrie in Genemuiden en verbetering van de regionale bereikbaarheid in het

algemeen. Het CDA wil hierbij de gemeente aanhaken op de verkeersvisie die opgenomen is in de

landelijke meerjarenprogramma voor infrastructuur (MIRT) voor de regio Zwolle. 

Verkeer

2.5 Verkeer en mobiliteit
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De afgelopen jaren is er op het gebied van verkeersveiligheid het nodige ondernomen. Toch blijft dit voor

het CDA een belangrijk aandachtspunt. Het CDA zal zich blijven inzetten om de verkeersveiligheid

rondom scholen en andere publieke locaties te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit door

bijvoorbeeld zebrapaden in de bebouwde kom te behouden. Een ander concreet aandachtspunt zijn

veilige wegen en kruisingen in het buitengebied. Het zicht bij sommige kruisingen is soms door hoge

gewassen en/of gras beperkt (frequent maaien belangrijk). Er wordt nog te vaak hard gereden, er zijn

nog diverse gevaarlijke obstakels. Dit kan beter en daar zullen wij ons hard voor maken!

Veilig bewegen

Verbeteren van het regionale openbaar vervoer, door samen met de provincie aan de knoppen te

zitten

Verbeteren van verbindingen Genemuiden-Zwolle, Genemuiden-Kampen, Zwartsluis-Meppel.

Eénrichtingsverkeer Hoogstraat Hasselt: betere mogelijkheden voor voetgangers en fietsers

Verbeterde bereikbaarheid industrieterrein Genemuiden door aanleg turborotonde

Verbeteren van verkeersveiligheid rondom publieke voorzieningen

De lokale havens aan laten sluiten bij het regionale havenbedrijf ‘Port of Zwolle’

Beroepsvaart betrekken in de plannen voor herinrichting van de Havendijk in Zwartsluis

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Naast verkeer en vervoer over land is het water vanouds één van de meest kenmerkende ‘verkeersaders’

van onze gemeente. Gelegen aan het hoofdvaarwater Zwartewater en met de open verbinding met het

IJsselmeer, ziet het CDA Zwartewaterland onze gemeente graag als aantrekkelijke

binnenvaartgemeente. Hier ligt niet alleen onze historie, maar ook een mooie toekomst, want de

scheepvaart en aanverwante bedrijven vormen nog steeds een belangrijke beroepsgroep en sector.

Zwartewaterland huisvest veel aanverwante water- en scheepvaart gebonden bedrijvigheid en dit

dikwijls met internationale allure. Kortom, ook voor onze gemeente is dit een belangrijke sector waar we

trots op mogen en moeten zijn. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente Zwartewaterland,

als waterschakel tussen de havens van Meppel, Kampen en Zwolle, zich aansluit bij het

samenwerkingsverband Port of Zwolle. 

Water

Aanvullend horen daar, in de ogen van het CDA, ook aantrekkelijke en gastvrije aanlegkades en goede

voorzieningen bij. Een voorbeeld hiervan is de Havendijk in Zwartsluis. Het CDA ziet de Havendijk en de

directe omgeving graag als aantrekkelijk visitekaartje voor de beroepsvaart en de toeristische

bezoekers. Beeldbepalend voor Zwartsluis en een locatie vanwaar je heel Zwartewaterland kunt

overzien!
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De economie van Zwartewaterland is divers, kent een hoge mate van ondernemerschap en vormt een

belangrijk uithangbord voor onze gemeente! Daarnaast zorgen de lokale bedrijven voor veel

werkgelegenheid voor zowel eigen inwoners als voor de regio als geheel. Als CDA zijn wij hier trots op en

willen wij dit koesteren en versterken door:

Naar een eerlijke lokale economie

2.6 Lokale economie

Werkgeverschap aantrekkelijk te maken en te houden voor het MKB en de ZZP’ers. Hierbij

willen wij actief schijn ZZP-constructies tegengaan en ruimte geven aan de echte ZZP’er.

Daarnaast is het aanvragen van subsidies/vergunningen voor met name kleine ondernemers een

tijdrovende taak en brengt het aan de achterkant ook veel verantwoording en administratie met

zich mee.

De gemeente als facilitator en niet als belemmering - voorbeeld hiervan is het

Ondernemersfonds Genemuiden; de ondernemers weten het beste welke initiatieven werken en

hoe gelden vanuit het fonds het beste besteed kunnen worden. Daarnaast zet de gemeente zich

hier al actief voor in via het ondernemersloket. Het CDA koestert dit loket.

Een duurzamere economie: verduurzaming hoeft niet alleen een kostenpost te zijn, maar biedt

ook kansen. Er is meer ondernemerschap en experimenteerruimte nodig en de gemeente kan

hierin een aanjager en facilitator zijn.

Een sociale economie - waar mogelijk maatschappelijke meerwaarde (SROI) mee laten wegen bij

het aanbesteden van lokale werkgelegenheid. Daarnaast stimuleren en faciliteren dat de juiste

mens op de juiste plaats aan de slag kan.

Zwartewaterland heeft als geheel een unieke uitstraling en iedere kern en buurtschap daarin heeft zijn

eigen karakter. De afgelopen jaren is er via investeringen in o.a. het centrum van Hasselt ingezet op het

aantrekken van toeristen naar onze gemeente. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en steeds meer

mensen weten de toeristische trekpleisters in onze gemeente te vinden. Dat is fijn, maar hier stopt het

niet! Het CDA wil hierop voortborduren en in de komende jaren inzetten op het ‘houden’ van toeristen in

onze gemeente. Dat betekent dat toeristen niet alleen snel door onze gemeente heen fietsen of een kort

bezoek brengen aan één van de kernen, maar dat er actief ingezet wordt om toeristen te stimuleren om

langer in onze gemeente te blijven en alles te bekijken wat onze gemeente te bieden heeft!

Bruisend toerisme

2.7 Toerisme en cultuur

Dit willen wij doen door samen met ondernemers en maatschappelijke partners en buurgemeenten te

zoeken naar waar samen opgetrokken kan worden en waar wij elkaar kunnen versterken. Dit gaat verder

dan promotie van de individuele kern, maar focust zich op het sterker neerzetten van Zwartewaterland

als geheel en Zwartewaterland als onderdeel van een zeer aantrekkelijke regio met onder andere 

Samenwerken met buurgemeenten
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Giethoorn, Zwolle, Kampen en de omliggende natuurgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan het

samen organiseren van evenementen en door te faciliteren en wanneer mogelijk te ondersteunen bij

initiatieven. Dit niet alleen binnen de eigen kern, maar ook zeker tussen kernen onderling en de

nabijgelegen gemeenten. Dit om zo de kernen, buurtschappen en gehele regio de aandacht te laten

krijgen die ze verdienen! 

Meer inzetten op langdurig verblijf van toeristen in onze gemeente

Toeristische verbindingen leggen tussen de kernen en regio gemeenten

Cultuurcoaches inzetten als verbinder tussen doelgroepen en culturele instellingen

Hierboven zijn we ingegaan op hoe wij het unieke karakter van onze gemeente willen uitdragen richting

toeristen, maar tegelijkertijd willen wij dit ook meegeven aan de generatie jonge Zwartewaterlanders.

Het CDA ziet mogelijkheden in het inzetten van een cultuurcoach voor jongeren. Dit is te vergelijken met

de inzet van een buurtsportcoach en dit heeft als doel om kinderen te stimuleren om in contact te komen

met culturele activiteiten (bijv. muziekles). Net zoals bij de buurtsportcoach kan dit via basisscholen en

door de wijk in te gaan. De cultuurcoach is hierbij de verbinder tussen culturele instanties (bijv. de

muziekverenigingen) en kinderen! Samen met het welzijnswerk zijn dit de ontdekkers van talenten in

onze samenleving en kunnen zij inwoners stimuleren om hun talenten te benutten.

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

Cultuur
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De afgelopen 4 jaar heeft het CDA voor het eerst sinds de herindeling geen onderdeel uitgemaakt van de

coalitie. Desondanks hebben we de afgelopen raadsperiode vooral constructief oppositie gevoerd. Waar

accentverschillen te maken waren, hebben wij als CDA onze wensen op tafel gelegd. Het valt op dat de

coalitie bij raadsvoorstellen niet graag afwijkt van het voorstel van het College van B&W. Dit is

begrijpelijk, maar hierdoor is het ook voor de coalitie moeilijker om aanpassingen te maken. We zien vaak

overeenkomsten met andere partijen van de coalitie, maar hen bewegen tot het aanbrengen van

accenten is moeizaam. Dat is jammer, want dat komt de samenleving in onze ogen niet ten goede.

BESTUUR EN FINANCIEËN

Versnelling woningbouw op Tag West Genemuiden (aangenomen)

Opname van visie op Wonen binnen Omgevingsvisie (aangenomen)

Oproep om onderzoek te doen naar verhuismotieven jongeren (uitgevoerd)

Aanbieden van verkeersknelpunten in Zwartewaterland (vele zijn verbeterd)

Initiatiefvoorstel beter onderhoud gemeentelijke en provinciale rotondes (nog niet behandeld)

Geen bebouwing in de groene stadsentree van Hasselt om de Weede (geen meerderheid)

Enkele voorstellen die het CDA heeft aangedragen:

We kunnen niet ontkennen dat de verhoudingen in de gemeenteraad de afgelopen 4 jaar zijn veranderd.

De coalitie met CU, SGP en BGZ is halverwege de periode “gevallen”. Dit heeft bij enkele partijen

behoorlijke frustraties opgeleverd. Dit werd zichtbaar in het debat en in de onderlinge omgangsvormen

wat de sfeer niet ten goede kwam. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad, mede op aandringen van

het CDA, onder begeleiding gewerkt aan betere omgangsvormen en een beter debat. De lijn die de

afgelopen maanden is ingezet door andere manier van vergaderen lijkt succesvol. Er is meer ruimte voor

meningsvorming en inspraak van inwoners. We zien dit als erg positief, maar moet nog veel beter. Het is

aan de nieuwe gemeenteraad om hier een definitief besluit over te nemen. 

Nieuwe gemeenteraad, nieuwe werkwijze

Het is in de ogen van het CDA goed dat bij nieuw beleid eerst met de gemeenteraad de kaders worden

afgesproken, vervolgens komen de voorstellen van het College van B&W als volwaardig gedragen

plannen terug voor besluitvorming. Het wordt tijd dat er meer wordt gekeken naar de doelmatigheid van

plannen (en uitgaven) van de gemeente. Worden gewenste resultaten wel bereikt? En waren de kosten

wel evenredig met de baten? De rapporten van de gemeentelijke Rekenkamer hebben de afgelopen jaren

enkele belangrijke aandachtspunten opgeleverd en we zien een belangrijke rol voor hen om toe te zien

of het beleid wel zijn resultaat behaalt.

Doelmatig werken
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Voortzetten nieuwe vergaderstructuur

Grotere betrokkenheid en inspraakmogelijkheden voor inwoners

Nieuw beleid kaderstellend vaststellen, zodat inspraak vooraf mogelijk is

Openstaan voor duo-raadlidmaatschappen om betrokkenheid te vergroten

Meer onderzoeken door- en meer ondersteuning van de gemeentelijke Rekenkamer zodat beleid

beter getoetst kan worden op doelmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit.

Gemeentefinanciën in balans: Voldoende reserve, maar niet oppotten

Het CDA maakt zich hierbij hard voor:

De gemeentelijke begroting moet in balans zijn. Structurele kosten worden met structurele middelen

gedekt. Onze algemene reserve moet voldoende reserve bevatten, maar niet overmatig groot zijn. Dan

kan er beter worden geïnvesteerd in maatregelen die op lange termijn een structureel positieve

uitwerking hebben. Als er incidentele overschotten zijn gebruiken we deze om allereerst onze reserves

aan te vullen en als deze voldoende zijn, om het volgende jaar extra werkzaamheden uit te voeren.

Gemeentefinanciën in balans

KOM IN CONTACT MET CDA ZWARTEWATERLAND

fractie@cda-zwartewaterland.nl

06-428 888 80
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