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LEESWIJZER
Het programma van CDA Voorst beschrijft hoofdlijnen en randvoorwaarden. Het is mede gebaseerd op
een breed uitgezette enquête onder maatschappelijke organisaties, bedrijven, belangstellenden en
natuurlijk onze leden.
De drie grote thema’s die ook landelijk spelen worden hier nader uitgewerkt: de woningmarkt,
duurzaamheid en goed en dienstbaar bestuur. Daarnaast is veiligheid een speerpunt.
Het gaat er allereerst om wat we willen bereiken. Daarna komt het hoe: daarover hebben we zelf
ideeën, maar we laten ons ook graag inspireren door de oplossingen van andere partijen.
Dergelijke oplossingen zullen we toetsen aan onze beleidsbeginselen en de kernwaarden van het CDA.
Die zijn in de bijlage weergegeven.

1

VOORWOORD

Het nieuwe CDA Voorst – de samenleving centraal: samen leven, wonen en werken
De verkiezingen van 2022 komen eraan. Het nieuwe CDA Voorst richt zich nog nadrukkelijker op de
samenleving en organiseert de stem van de samenleving in de gemeenteraad. Niet de gemeente centraal
maar de samenleving voorop. Dat doen we met nieuw elan en met nieuwe mensen en ideeën.
Het CDA is bij uitstek de partij van de samenleving, en zoekt aansluiting bij maatschappelijke
organisaties: lokale verenigingen, plaatselijk belang, professionele organisaties en kerken.
Wij willen een levende gemeente zijn waar het samen goed wonen, werken en leven is. Niet het
gemeentebestuur maakt de gemeente Voorst levendig, maar het maatschappelijke initiatief.
Het CDA wil bondgenoot zijn van alle mensen. Ook voor wie de gemeente ver weg is. Maar de gemeente
moet er wel zijn. De gemeente beheert de rechtsorde, met planvorming, ontwikkeling en handhaving.
Het gemeentebestuur moet dienend zijn en streng waar nodig.
Wij staan pal voor de onafhankelijkheid van onze gemeente: goed bereikbaar voor de eigen burgers, en
waar nodig sterk in de regionale samenwerking.
Gezond financieel beleid is de sleutel. Geen prestigeprojecten waarvoor de burger uiteindelijk betaalt,
maar uitgaven die een duidelijk doel dienen: doe maar gewoon!
Het CDA Voorst is een partij met lef. Gebaseerd op kernwaarden. Recht doen, iedereen het zijne geven,
solidair en met oog voor duurzaamheid. Dit zijn praktisch toepasbare begrippen. Politiek betreft het
afwegen van waarden en die toedelen, landelijk, provinciaal en lokaal.
We willen deel uitmaken van het bestuur. Niet om de macht, maar om verantwoordelijkheid te nemen.
Wat houdt mensen bezig? Drie thema’s: heb ik morgen nog werk? Krijgen mijn kinderen nog een huis en
kunnen onze grootouders nog behoorlijk leven. Deels is dat rijksbeleid, maar de gemeente kan daar ook
aan bijdragen, door stimulering van het lokale bedrijfsleven, bouwen naar behoefte en goede zorgen
voor iedereen, jong en oud. Dat is christendemocratie.
Het CDA verwacht niet alles van de overheid en houdt niet van handjeklap. Wij staan voor transparant
bestuur en integriteit. De politiek is er voor het algemeen belang en weegt deelbelangen af.
Wij willen naast de burgers staan, ook in deze informatiemaatschappij. Burgers zitten op internet en zijn
deel van de globale wereld. Maar we hebben ook oog voor de burgers die daaraan niet deel kunnen
nemen. Daarom moet de gemeente ook altijd fysiek bereikbaar zijn.
Het CDA wil een warm thuis zijn voor inwoners en ondernemers. Een nuchtere betrokken politieke
beweging. Oog en oor hebben voor de bewoners van alle kernen in onze gemeente en van het
buitengebied. We willen daarmee de balans vinden tussen leven, wonen en werken. Een nieuw sociaal
contract.
Wij rekenen op uw stem op 16 maart 2022!
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ONZE STANDPUNTEN
SAMEN LEVEN
Levende kernen: houdt onze basisvoorzieningen in stand.
Veiligheid: goede handhaving door zichtbare politie.
Sport en cultuur: houdt sport en cultuur toegankelijk voor iedereen.
Sociaal beleid: voorkomen is beter dan genezen!
Duurzaamheid: meer energie besparen, wees zuinig op landbouwgrond.

SAMEN WONEN
Woningbouw: bouw meer naar behoefte en beter gespreid voor verschillende doelgroepen.
Verkeersveiligheid: pak knelpunten in de gemeente praktisch; houding en gedrag zijn daarbij belangrijk
aan. De Westelijke Randweg is overbodig. Sluit niet zomaar spoorwegovergangen.

SAMEN WERKEN
Lokaal ondernemerschap: luister naar de ondernemers en concentreer bedrijfsactiviteiten.
Ondernemen in het buitengebied: geef ruimte aan agrarische bedrijven om de overgang naar
duurzamer verdienmodellen te maken.

GEMEENTELIJKE RANDVOORWAARDEN
Financiële degelijkheid: een sluitende begroting en stabiele lasten.
Zelfstandige gemeente: evalueer iedere vier jaar en bepaal wat nodig is om zelfstandig te blijven.
Integriteit van bestuur: de gemeente dient de burgers en ondernemers en niet andersom!

HET HUIS VAN DE SAMENLEVING

Zij aan Zij
Kernwaarden
• Rentmeesterschap

• samen WONEN

• Gespreide verantwoordelijkheid

• samen WERKEN

• Solidariteit

• samen LEVEN

• Publieke gerechtigheid

Met een stevige set van randvoorwaarden
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SAMEN LEVEN: LEEFBAARHEID EN (VERKEERS)VEILIGHEID
KADER
De leefbaarheid in onze gemeente hangt nauw samen met het voorzieningenniveau in onze
kernen en de veiligheid zoals wij die ervaren.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
In een aantal kernen staan de basisvoorzieningen onder druk. Daarnaast heeft voor onze
inwoners veiligheid thuis en op straat een hoge prioriteit. Het CDA staat dan ook voor het
voorkomen van (drugs) criminaliteit en het aanpakken van onveilige situaties op wegen, ook in
het buitengebied.
Het aantal misdrijven (per 1000) inwoners is lager dan gemiddeld in Nederland, maar in de
afgelopen jaren wat gestegen. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen is de afgelopen
jaren gedaald, maar ligt per 1000 inwoners boven het landelijk gemiddelde.
Onze enquête wijst uit dat er in de gemeente Voorst diverse gevaarlijke verkeerssituaties zijn,
er te hard wordt gereden en er onvoldoende gehandhaafd wordt.
CDA STANDPUNTEN
CDA Voorst staat voor leefbaarheid in de kernen en zal daarom:
-

Dorps- of wijk contactpersonen blijvend ondersteunen. Wij willen dit succesvolle model
continueren in de dorpen.

-

Initiatieven en activiteiten door burgers en/of een contactpersoon aanmoedigen en
ondersteunen.

-

Inwoners van de gemeente Voorst ondersteunen wanneer zij zo lang mogelijk zelfstandig in
hun eigen omgeving willen blijven wonen. Met hulp uit hun eigen kring.

Het CDA Voorst vindt dat leefbaarheid binnen onze gemeente nauw samengaat met de
veiligheid. Omdat veiligheid als één van de kerntaken van de politiek wordt gezien wil het CDA
Voorst:
-

Inzetten op preventieve maatregelen om zo criminaliteit, drugs- en alcohol misbruik en
gerelateerde overlast tegen te gaan.
Meer aandacht voor onveilige situaties op straat met als doel het terugdringen van het
aantal verkeersongevallen.
De Westelijke Randweg is overbodig. Pak knelpunten in de gemeente praktisch aan. Maak
wegen in dorpskernen veilig en sluit niet maar zomaar spoorwegovergangen.
Onderzoeken welke fysieke of handhavingsmaatregelen genomen kunnen worden om te
hard rijden tegen te gaan.
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SAMEN LEVEN: ZORG(EN) VOOR ELKAAR
KADER
De CDA kernwaarde solidariteit betekent dat we voor elkaar moeten (willen) zorgen. Zorg is een
fundamentele basisbehoefte. Het is meer dan alleen medische zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Veelal
zorgen mensen onderling voor elkaar, als familie, in het gezin maar ook binnen vriendengroepen of als
buren. Toch zijn er momenten in een mensenleven dat er meer of andere zorg nodig is. Dit kan in de
vorm van mantelzorg of professionele hulpverlening. Op die momenten heeft de gemeente een
belangrijke rol. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de vele verschillende vormen van zorg.
Ook om ervoor te zorgen dat iedereen die wil, mee kan doen.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
Iedereen moet in de samenleving mee kunnen doen, ongeacht afkomst, achtergrond, geaardheid,
opleiding of religie. Maar slagen we daar wel in? Een aantal vragen:
• Hoe zit het met de toegang van jongeren tot de woningmarkt en blokkeert de tweedeling tussen
mensen met lagere en hogere inkomens en mensen met meer of minder vermogen deze?
• Worden ouderen voldoende ondersteund om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven of om
zelf keuzes te maken over veranderingen?
• Wordt zorg op maat aangeboden en wordt iedereen bereikt?
• Slagen we erin om representanten van alle groepen en geledingen in de samenleving deel uit te
laten maken van of invloed te laten hebben op de politieke besluitvorming?
• Als mensen hulp nodig hebben, zijn er dan belemmeringen om die dan ook te vragen?
Kortom, slagen we er wel in om diversiteit te omarmen en inclusie te bewerkstelligen?
CDA STANDPUNTEN
CDA Voorst vindt het belangrijk dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor het (sociale) beleid
omtrent de zorg door structureel te ondersteunen en faciliteren. Of het nu gaat om chronisch zieken,
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking, kinderen, jongeren of ouderen. Deze
mensen (of hun familie) moeten zo lang mogelijk zelf de regie over de invulling van hun zorgbehoeften
en daarmee hun leven kunnen behouden. Betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij de
sleutelwoorden. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat niet gelijk aan mensen aan hun lot
overlaten.
Doel van sociaal beleid moet zijn om iedereen de kans te geven mee te doen. Gemeentelijk beleid
dient mensen daarbij te helpen.
Daarom kiezen we voor beleid dat:
• Preventief en proactief is: voorkomen is beter dan genezen;
• Laagdrempelig is, bijvoorbeeld door spreekuren in de kernen: hulp vragen is moeilijker dan hulp
aanbieden;
• Het betrekken van mensen en groepen bevordert en uitsluiting tegengaat;
• De participatie van inwoners bevordert;
• Mensen een stem en volledige aandacht in zijn of haar moeilijke situatie geeft;
• De kwaliteit van de zorg en de menselijke maat voorop stelt;
• Waarborgt dat noodzakelijke zorg altijd verleend wordt en betaalbaar en toegankelijk is;
• De positie van mantelzorgers versterkt.
• Ouders en kind(eren) volledig betrekt bij het jeugdhulpverlening proces;
• Eenzaamheid en armoede bestrijdt.
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SAMEN LEVEN: ONDERWIJS, VRIJWILLIGERS EN SPORT
KADER
Onderwijs is bepalend voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. Het biedt kinderen en jongeren
de mogelijkheid om het beste in hun zelf naar boven te halen. Om hun talenten te ontwikkelen. Goed
onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, op een goed leven en bestaanszekerheid. Binnen
onze kenniseconomie is er dan ook steeds meer vraag naar opgeleide mensen.
Onze samenleving wordt grotendeels vormgegeven door vrijwilligers. Op allerlei vlakken zetten mensen
zich in om onze samenleving meer kleur te geven en onze leefomgeving te verbeteren. Zonder deze
mensen zijn veel essentiële zaken op het gebied van sport, onderwijs, cultuur maar ook qua zorg en
het omzien naar elkaar niet mogelijk. De kracht die van deze mensen uitgaat en de kennis waarover ze
beschikken beschouwt het CDA Voorst als zeer waardevol.
Sport en beweging dragen direct bij aan de gezondheid van mensen en hun welbevinden. Het CDA wil
daarom bevorderen dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om te bewegen.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
Het onderwijs in Nederland en de gemeente Voorst is in het algemeen van goede kwaliteit en wordt in
hoge mate bepaald door landelijk beleid. Toch kan de gemeente door specifiek beleid bijdragen aan de
ontwikkeling van schoolgaande jeugd. Vrijwilligerswerk wordt niet altijd gewaardeerd en mede door de
gestegen pensioenleeftijd zijn er minder vrijwilligers beschikbaar. Sport en bewegen dragen bij aan de
gezondheid van jong en oud. Is daar genoeg aandacht voor?
CDA STANDPUNTEN
Goed onderwijs draagt bij aan gelijke kansen en de gemeente dient daar binnen de mogelijkheden aan
bij te dragen; onze jongeren moeten hun potentieel kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij zuinig
moeten zijn op wat er goed gaat in onze gemeente op het gebied van onderwijs. Te denken valt aan
o.a. logopedische begeleiding, de sportactiviteiten waaronder ook Swim2Play, de techniekdagen.
Het CDA Voorst hecht veel waarde aan de kennis en kracht van vrijwilligers die met hun inzet vorm
geven aan onze lokale gemeenschappen. CDA Voorst wil voor ouderen “bewegen in de buurt” promoten
en hecht waarde aan deelname aan onze maatschappij door mensen met een beperking.
Het meedoen aan sport dient ondersteund te worden.
Daarom wil het CDA Voorst zich inzetten voor het:
-

Beperken van ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlating en tenminste de
wettelijke controleplicht vervullen.
Door de gemeente aanmoedigen van inwoners die initiatieven tonen.
Hulp bieden belemmeringen wegnemen voor vrijwilligers met initiatief.
Aanmoedigen van jongeren om vrijwilligerswerk te doen.
Een jongerenraad met een jongeren burgemeester realiseren. Het CDA Voorst ziet dit als een
unieke kans op een mooie wisselwerking voor alle betrokkenen.
Voldoende bewegen door kinderen en jongeren o.a. door gymlessen dicht bij de school.
Persoonlijke ontwikkeling door middel van muzikaal onderwijs.
Het veilig kunnen buiten spelen als alternatief dienen voor vermaak via tv, gamen of tablet. De
buurtcoach en/of sportcoach in de kernen kan hier een bijdrage aan leveren.
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SAMEN WONEN: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
KADER
Op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen heeft de gemeente een belangrijke taak. Ruimtelijke
ordening is het middel om zaken als wonen, werken en recreëren in een visie en in juridische zin
evenwichtig en in samenhang vast te leggen.
Wonen is een belangrijke levensbehoefte. Ouderen en jongeren moeten een goede woonplek kunnen
vinden in de gemeente Voorst.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
Ruimtelijke ordening en leefbaarheid zijn sterk verbonden. De gemeente Voorst moet daarvoor
duidelijke kaders neerzetten.
De woningmarkt is niet in balans. Van de huurders woont ruim 15% scheef (te lage huur voor het
bijbehorende inkomen) en onze enquête wijst uit dat er niet divers genoeg wordt gebouwd; met name
voor jongeren is het moeilijk passende woonruimte te vinden.
Maak bedrijventerreinen vitaal door saneringen en herontwikkeling. Verhuis en concentreer bedrijven
op terreinen waar de infra en uitbreiding mogelijk is.
CDA STANDPUNTEN
Het CDA wil duurzame lange-termijnkeuzes maken, onder andere door:
-

-

Meer sociale woningbouw te realiseren.
Goedkope woningen zo lang mogelijk goedkoop te houden voor de oorspronkelijke doelgroepen
die verbonden zijn aan de gemeente Voorst (bijvoorbeeld door te onderzoeken of goedkopere
koopwoningen kunnen worden gebouwd voor starters);
Bij te dragen aan het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.
Aandacht voor en actie gericht op bereikbaarheid en veiligheid.
Te faciliteren in de concentratie van bedrijvigheid (winkels en bedrijven).
Het ontplooien van nieuwe woonvormen zoals kleinschalige woningbouw voor ouderen en
levensloopbestendige woonvormen (evt. met mantelzorg).

Bij de duurzame lange-termijnkeuzes horen ook:
-

Het terugbrengen van de grondwaarde naar de kostprijs van de grond. De hoogte daarvan dient
mede afhankelijk te zijn van de te realiseren woningcategorieën.
Aandacht voor de woningbehoefte en -ontwikkeling.
Het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen en kernen.
Actieve aandacht voor behoud en/of uitbreiding van de middenstand, door het stimuleren van
de bedrijvigheid.
Actieve aandacht voor het verder ontwikkelen van Twello-Centrum. Diversiteit van het
winkelaanbod moet hierbij het streven zijn.
Het onderzoeken van de mogelijkheden van herontwikkeling van verouderde bedrijfsterreinen
binnen de budgettaire mogelijkheden; meer ruimte voor inbreiding van woningen en
concentratie van bedrijven.
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SAMEN WERKEN: HET LANDELIJK GEBIED
KADER
Voorst heeft een uitgebreid landelijk gebied van ruim 8.100 hectare landbouwgrond. De
grondgebonden melkveehouderij is hier het sterkst vertegenwoordigd. Sinds 2010 is het aantal
melkveehouders agrarische ondernemers in de akker- en tuinbouw dalende. Hetzelfde geldt voor
veehouders met varkens en kippen. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van het ontbreken van
bedrijfsopvolgers, maar ook van strengere eisen die de markt en de maatschappij oplegt aan de
agrariërs.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
De transitie naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering en –ontwikkeling is in volle gang en vergt
steeds grotere inspanningen van ondernemers om hun bedrijf aan te passen. Het CDA ondersteunt deze
transitie en vindt dat de agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bedrijven
toekomstbestendig aan te passen. Hiertoe behoort ook de omschakeling naar meer biologische
dierhouderijsystemen en bedrijfsvoering. Het CDA vindt dat, binnen haar mogelijkheden, de gemeente
in dit veranderingsproces een faciliterende functie dient te vervullen.
CDA STANDPUNTEN
Voorst is een landelijke gemeente, het CDA vindt dat dit zo moet blijven. Landschapsbeheer en
leefbaarheid/duurzaamheid zijn sterk met elkaar verbonden. Dit betekent dat:
-

Het CDA zich sterk wil maken voor een duurzame transitie van het landelijk gebied.

-

De ondernemers daarbij ruimte dienen te krijgen bij hun bedrijfsvoering op een innovatieve,
toekomstbestendige en duurzame manier.

-

Het landelijk gebied bereikbaar moet blijven.

-

Ruimte voor de agrarische sector van groot belang is.

-

De nieuwe mogelijkheden op het gebied van recreatie, kleine boerencampings, eet- en
drinkgelegenheden, zorgboerderijen en andere groene diensten e.d. blijvend benut dienen te
worden.

-

Een blijvende, gemeentelijke ondersteuning bij het oplossen van de asbestproblematiek nodig
is.
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SAMEN WERKEN: ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
KADER
De Nederlandse economie heeft de Corona-crisis vrij goed doorstaan. Ook in de gemeente Voorst trekt
de bedrijvigheid aan en daalt de werkloosheid. Duurzaamheid is een blijvend thema er ligt een
uitdaging op het gebied van duurzame energie. De gemeente Voorst ligt tussen een aantal grotere
gemeenten en inwoners werken vaak in andere gemeenten. Samenwerking met andere gemeenten is
een manier om waar nodig schaalgrootte of schaalvoordelen te realiseren.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
De tendens naar een duurzamer groeimodel gaat gepaard met kansen en bedreigingen voor bestaande
en nieuwe bedrijven. De gemeente Voorst staat voor de uitdaging om nieuwe mogelijkheden te
faciliteren. Samenwerking binnen de Stedendriehoekregio biedt mogelijkheden die verder uitgebaat
kunnen en moeten worden.
CDA STANDPUNTEN
Economie, toekomstbestendigheid en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden en vragen om een
geïntegreerde aanpak. Daarom is het CDA Voorst van mening dat:
-

Economisch beleid moet worden gebouwd op de sterke punten van de gemeente Voorst.

-

Wij moeten streven naar een circulaire economie; economisch haalbare initiatieven dienen
daartoe actief ondersteund te worden.

-

Het duurzame en groene karakter van de gemeente Voorst moet verder worden versterkt.

-

Samenwerking binnen de Stedendriehoek moet worden gestimuleerd om kennis/ervaring te
delen en synergiën, kritische massa en innovatie te realiseren. Speerpunt is het
realiseren/bevorderen van schone technologie onder de naam Cleantech.

-

Onderzoek nodig is naar versterking van activiteiten rondom toerisme en recreatie, de
bijbehorende voorzieningen en de verbinding met de vitaliteit van de kleinere dorpskernen.

-

Voorkom onnodige regeldruk.

“Duurzaamheid” is meer is dan enkel energiebesparing. Het CDA Voorst vindt innovatie daarom
noodzakelijk en wil succesvolle initiatieven versnellen. Wij denken hierbij aan:
-

Een gefaseerd plan (per jaar) voor het behalen van de doelstellingen inzake duurzame energie;
zwaarder inzetten op zonnepanelen op daken van bedrijven en particulieren en
terughoudendheid bij gebruik landbouwgrond.

-

Meer aandacht voor energiebesparing – dat beperkt de behoefte aan wind- en zonne-energie.

-

Het toetsen van toekomstbestendigheid op allerlei gebieden (duurzaamheid en leefbaarheid)
waar praktisch mogelijk

-

Vliegveld Teuge: balans blijven zoeken tussen economie en leefomgeving, vasthouden aan het
80.000 vliegbewegingen plafond. Winst in geluidsbelasting door technologische ontwikkelingen
komt niet automatisch ten goede aan meer vliegbewegingen.

-

Een goed verkeers- en fietsplan voor de gemeente.

-

Geen noodzaak en dus geen financiële ruimte voor de Randweg Twello.

-

In samenhang met het vorige punt: onderzoek de toekomst van oude industrieterreinen.
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BUDGETTAIRE EN BESTUURLIJKE RANDVOORWAARDEN
KADER
De beleidswensen en –prioriteiten moeten passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente
Voorst. Die worden voor een groot deel bepaald door landelijk beleid en een klein deel door
gemeentelijke heffingen en belastingen. Bij het overwegen van nieuw beleid is afweging van het
schrappen van bestaand beleid en hogere heffingen noodzakelijk. Het CDA is van oudsher voorstander
van een degelijk financieel beleid, waarmee mede invulling wordt gegeven aan ‘’rentmeesterschap’’.
Verder is het van groot belang dat het college van Burgemeester en Wethouders van onbesproken
gedrag is om het vertrouwen van de burgers te hebben en te behouden.
PROBLEMEN / HUIDIGE SITUATIE
De gemeente Voorst heeft aanzienlijke financiële verplichtingen op zich genomen met de bouw van
een nieuw gemeentehuis. Daarnaast dreigen enorme uitgaven voor de Randweg om Twello. Voorkomen
moet worden dat deze ten koste gaan van uitgaven op andere beleidsgebieden die de
basisvoorzieningen, zorg en veiligheid en het welzijn van onze burgers direct raken.
Het zittende college heeft het vertrouwen van de burgers ondermijnd door de schijn van
belangenverstrengeling, het doordrukken van een aantal beslissingen waarvoor weinig draagvlak is met
een minimale meerderheid en het wekken van de indruk dat de participatie van inwoners voor de vorm
is. Meer in het algemeen is de vraag of de verwachtingen die worden gewekt met burgerparticipatie
waargemaakt (kunnen) worden.
CDA STANDPUNTEN
Het CDA streeft naar een begroting die structureel in evenwicht is om ook in de toekomst in te kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Hier ligt een directe link met de kernwaarde
rentmeesterschap.
Daarnaast zijn wij een groot voorstander van een transparante bestuurscultuur, een dienstbare
overheid en het vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling en vormen van
burgerparticipatie die positief bijdragen aan het serieus nemen van de burger.
Het CDA Voorst is voor:
-

Een efficiënte en zorgvuldige besteding van middelen.

-

Balans tussen gemeentelijke ambities en ontwikkeling lasten.

-

Goede afweging omtrent financiële risico’s en weerstandsvermogen.

-

Het actief nastreven van schaalvoordelen via samenwerking met andere gemeenten, niet door
fusie.

-

Transparante verantwoording van besteding publieke middelen om draagvlak bij de burgers te
houden.

-

Een gemeentebestuur dat breed draagvlak bij de burgers en in de Raad heeft met integriteit en
transparantie als kernwaarden in het coalitieakkoord (“macht en tegenmacht”).

-

Een dienstbare overheid: de gemeente is er voor de burgers en niet andersom.

-

Het effectief, oprecht en proactief vormgeven aan participatie.
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CDA KERNWAARDEN EN BELEIDSBEGINSELEN

DE CDA KERNWAARDEN ZIJN:
•

•
•
•

Rentmeesterschap betekent dat we onze welvaart en verworvenheden moeten kunnen worden
doorgegeven aan toekomstige generaties. Dat betekent dat korte termijn gewin niet ten koste
mag gaan van de lange termijn mogelijkheden.
Gespreide verantwoordelijkheid: burgers, overheid en maatschappelijke organisaties zijn
samen verantwoordelijk.
Publieke gerechtigheid: de overheid is betrouwbaar, bestrijdt onrecht en behandelt iedereen
gelijk, ongeacht afkomst, achtergrond, geaardheid, opleiding of religie.
Solidariteit: Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet
alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de
basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De
persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Alle inwoners van de
gemeente Voorst moeten kunnen delen in de duurzame economische groei die wordt beoogd.

BELEIDSBEGINSELEN
•
•

Beleidsbeginselen dienen ter toetsing van beleidsinitiatieven.
Beleidsinitiatieven zullen worden getoetst op de kernwaarden:

•

o
o
o
o
Beleid

rentmeesterschap (waaronder duurzaamheid, leefbaarheid)
gespreide verantwoordelijkheid
publieke gerechtigheid
solidariteit
wordt beoordeeld op haar lange termijneffecten, inclusief (financiële) risicoanalyse

(rentmeesterschap).
•

Efficiënte uitvoering van de taken en toewijzing van middelen. Lasten stijgen in principe niet
meer dan de inflatie.

•

Leefbaarheid van alle kernen van de gemeente Voorst staat voorop.

•

Sociaal beleid moet erop gericht zijn om mensen van alle leeftijden maatschappelijk te kunnen
laten participeren.

•

Particuliere initiatieven en zelfredzaamheid worden aangemoedigd.

•

Waar nodig en mogelijk helpt de gemeente.

•

Economisch beleid zal expliciet getoetst moeten worden op leefbaarheids- en
duurzaamheidsaspecten. Met name ten aanzien van “Ruimtelijke ordening en wonen’’.

•

Gemeentelijke beleidsruimte zal gebruikt worden om doelstellingen te realiseren.
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