Afd.Oude IJsselstreek

Peter van de Wardt
Graaf van Lohnstraat 49
7051CB Varsseveld
Tel.: 0315-243478
E-mail: vandeWardtBruijel@hetnet.nl

Varsseveld 29 juni 2010
Voorzitter, dames en heren,
De estafette is geboren in de Verenigde Staten, rond 1880, als tegenhanger van de New Yorkse
brandweermannenrace waarbij na iedere 300 yards een rode wimpel werd overgegeven. Het stokje was
een houten cilinder (later metaal) die 30.4 cm (1 voet) lang was.
Op de voorzijde van het collegeakkoord staat een foto van een estafettestokje. Deze wordt, zoals je kunt
zien doorgegeven. Boven de foto staat de titel van dit collegeakkoord; “Doorzetten”.
U begrijpt nu misschien waarom ik mijn verhaal ben begonnen met de ontstaansgeschiedenis van de
estafette. Deze foto en de titel symboliseren een vorm van sportieve samenwerking en een ambitie.
Daarom ook gebruikt het CDA vandaag deze symboliek om haar verhaal te ondersteunen en toe te
lichten.

Het stokje:
Deze symboliseert ons inziens de boodschap. Welke boodschap heeft het CDA en wat wil zij meegeven
in dit stokje. De afgelopen tijd zijn twee uitgangspunten uit ons christen democratisch denken en
handelen naar boven gekomen.
- Solidariteit en Rentmeesterschap. Beide begrippen wil ik dadelijk nader toelichten.
Vanuit deze kernbegrippen komen een aantal punten, o.a. neergeschreven in ons verkiezingsprogramma,
aan de orde. Dit zijn de punten:
- Wonen en leefbaarheid,
- Generatiebeleid,
- Gezondheid en Welzijn,
- Werk en inkomen,
- School en onderwijs,
- Vrijwilligers, sport en cultuur,
- Milieu en duurzaamheid en
- Middelen.

De handen:
De handen symboliseren de inwoners van onze gemeente, maar zeker ook de politiek hier bijeen.
Wij zijn immers gekozen en hebben mandaat van de kiezers om de diverse verkiezingsprogramma’s
handen en voeten te geven. De handen symboliseren ook de vaardigheden en de souplesse waarmee de
boodschap moet worden doorgegeven en worden vertaald in een klinkende overwinning. Dit betekent
ook dat “atleten met een groot ego” hard moeten werken in dienst van het team. Bij de langere afstanden
is de wissel niet zo dramatisch maar komt het aan op tactisch inzicht, zowel van de lopers maar ook van
de ploegleiders.
- Hoe ziet het CDA de samenwerking tussen de inwoners van onze gemeente onderling, met de
politiek, de ambtelijk organisatie en hoe zorgen wij ervoor dat iedereen in staat wordt gesteld om
mee te doen?
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De spelregels:
Er is een verschil in het lopen van een estafette over korte afstanden ten opzichte van een 4x400 meter
estafette. De korte afstanden wordt van start tot finish in banen gelopen. Dit vereist precisie en
jongleerkunst want het stokje moet in korte tijd worden overgegeven. Bij mannen in minder dan twee
seconden. Bij langere afstanden lopen de deelnemers na een bepaalde afstand niet meer in banen. Dit
lijkt dan meer op een 800 meter wedstrijd maar dan sneller.
- Welke spelregels zijn nodig, zodat wat wij willen realiseren op een correcte en sportieve wijze
wordt uitgevoerd en gerealiseerd?

Solidariteit:
Na de laatste Tweede Kamer verkiezingen en ook al tijdens de campagne is dit woord regelmatig door
mijn hoofd geflitst. Wat betekent solidariteit op landelijk niveau, ja zelfs op Europees en mondiaal niveau,
maar ook op gemeentelijk niveau. Dit woord laat zien dat mensen boodschap aan elkaar hebben.
Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakkeren. Solidariteit overstijgt grenzen;
van de eigen sociale groep, maar ook van de geografische en economische grenzen.

Rentmeesterschap:
De mens moet zorgvuldig omgaan met zijn omgeving. Dit geldt niet alleen het natuurlijk milieu. Maar ook
de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of
cultuurvorming. Rentmeesterschap vraagt om verantwoordelijkheid voor onze naaste, dichtbij en ver weg.
Maar ook om verantwoordelijkheid voor en met generaties. Immers de schepping Gods is van alle tijden
en en voor alle mensen.

Wonen en leefbaarheid:
Woningbouw blijft voor ons een aandachtspunt. Samenwerking binnen de regio is van belang om te
komen tot een weloverwogen verdeling van aantallen woningen en daarnaast de juiste kwalitatieve
woning op de juiste plaats op het juiste moment. Met name senioren vragen naar levensloopbestendige
grondgebonden woningen met een redelijk tuinje en jongeren vragen naar betaalbare woningen.
Het CDA is dan ook van mening dat het college op regioniveau afspraken moet maken. Samen staan we
sterker. Wij zien “krimp” als een kans, en willen het niet ontkennen.
Leefbaarheid is meer dan een containerbegrip. Naast de fysieke leefbaarheid, de aanwezigheid van
voorzieningen en de leefomgeving die op orde is, vraagt dit woord ook om een andere invulling.
Leefbaarheid zegt ook iets over vormen van samenleven, ontmoeting en meedoen. Het CDA doet een
beroep op eigen verantwoordelijkheid, maar dit houdt ook in “omzien naar elkaar” en “opkomen voor
elkaar”. Vereenzaming is een begrip die steeds meer opgeldt doet en met name een groep ouderen
dreigen in een blijvend isolement te geraken. Het CDA vraagt hier extra aandacht voor bij het maken
van beleid op het gebied van Leefbaarheid maar ook bij het make van Welzijn - en Zorgbeleid.
Ontmoeting is en blijft een belangrijk begrip. Voor de jeugd door specifieke voorzieningen, maar ook
voor buurtbewoners door b.v. het aanleggen van pleintjes met speelvoorzieningen. Leefbaarheid is ook
bereikbaarheid. Het hebben van een goed openbaar vervoer, zoals b.v. buurtbussen.
Het CDA wil deze regeerperiode een verdergaande uitbreiding van buurtbusvervoer, waarbij elk jaar
minimaal één extra lijn in dienst wordt genomen.
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Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma een matrix opgenomen met een basisniveau
voorzieningen. Wij zijn voor lokale kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen. Op het gebied van
gemeentelijke accommodaties en gebouwen verwacht het CDA dat nog voor de behandeling van de
begroting 2011 hiervoor een integraal plan is opgesteld. Dit plan moet o.a. aansluiten op het onderwijs
en -huisvestingsplan. De plannen moeten van onderaf gedragen worden en verenigingen, gebruikers en
andere belangstellenden moeten meepraten over wat moet en wat kan.

Generatiebeleid:
Door secularisatie en individualisme leven we steeds meer op “onszelf”. Vanzelfsprekende verbanden
raken weg en door de ontgroening en vergrijzing ontstaat er een zeker onbalans. Daarnaast is het “ik”
denken en het “nu” denken steeds meer gemeengoed aan het worden.
In een vitale lokale samenleving die het CDA voor ogen staat, is sprake van respect en ontmoeting
tussen generaties, tussen oud en jong. Programma’s of evenementen die zijn gericht op binding en
ontmoeting tussen generaties verdienen, wat het CDA betreft, extra ondersteuning door de gemeente.

Gezondheid en Welzijn:
Ieder mens telt. Iedereen moet kunnen participeren in de lokale samenleving. Mensen komen in de visie
van het CDA het meest tot hun recht in hun relaties met anderen en het participatiebeleid moet daarop
gericht zijn. Pas wanneer mensen niet meer (voldoende) zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun
eigen leefsituatie, en hun sociale omgeving geen ondersteuning kan bieden of biedt, is er een rol
weggelegd voor de gemeente. Eigen verantwoordelijkheid betekent ook een financiële
verantwoordelijkheid. Naast de wettelijke taken, meestal van bovenaf opgelegd, krijgt de gemeente ook
steeds meer verantwoordelijkheid op lokaal niveau om beleid te maken en uit te voeren.
Het CDA roept de raad op om nog dit jaar te starten om een visie te ontwikkelen op het taakveld van
Welzijn en Zorg. Bij deze discussie hoort vanzelfsprekend betrokken te worden onze welzijnsstichting
“Fidessa”, maar ook het centrum voor “Jeugd en Gezin”, de WMO raad, etc.

Werk en inkomen:
Nederland staat midden in een economische crises. Het einde is nog niet in zicht en dit vraagt van alle
betrokken partijen een behoorlijke inspanning. Juist nu is het belangrijk als overheid om vinger aan de
pols te houden. Een goed contact met lokale en regionale ondernemers is van levensbelang.
Naast behoud van ondernemingen en arbeidsplaatsen is het van belang dat de werkgelegenheid in onze
gemeente maar ook in de regio Achterhoek toeneemt. Inmiddels zijn daar een aantal initiatieven voor
ontwikkeld. Daarom vraagt het CDA, mede n.a.v. opmerkingen onder programmapunt 4 van de eerste
BERAP 2010, om met voortvarendheid alsnog een aantal punten op te pakken.
(Economische en sociale kaart, glasvezel, Reg. Werkservicepunt West Achterhoek, Ondernemersloket,
Ontwikkelingen IJsselweide en Hofskamp Oost 3)
Bereikbaarheid blijft een punt van aandacht. Nog meer daadkracht vraagt het CDA van raad en college
wanneer het gaat om de aanleg van de “opgepimpte” N18 en de verdubbeling van het spoor.
Een “Quick win” voor wat betreft de spoorverbinding is het punctueel laten rijden van de treinen.
Werk is participatie en garandeert een inkomen en een financiële onafhankelijkheid.
De gemeente is en blijft een belangrijke partner op het gebied van arbeid en arbeidsmarkt. Daarnaast is
het CDA van mening dat de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd moet worden.
Het CDA is een groot voorstander van een verregaande samenwerking tussen ISWI, Wedeo, UWV en
andere organisaties die een bijdrage leveren aan het verkleinen tot en toeleiden naar de arbeidsmarkt.
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School en onderwijs:
Het streven naar goed onderwijs is één van de meest praktische vertalingen van de noodzakelijke
solidariteit tussen generaties, zoals dat past in het christendemocratisch gedachtegoed. Het CDA ziet
scholen niet los van hun maatschappelijke omgeving. Omdat de bestuurlijke rol van de gemeente ten
aanzien van het onderwijs is veranderd, moet zij vooral samenwerking tussen scholen en instanties
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan: achterstandenbeleid, voortijdige schoolverlaters, terugdringen van
ongeoorloofd schoolverzuim, praktijkonderwijs, voor– en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk,
volwasseneneducatie.
Basisvoorzieningen als scholen moeten goed gespreid zijn over de gemeente en zijn aldus toegankelijk.
In ons landelijk gebied met meerdere kernen is de fysieke afstand tot de dichtst bijzijnde (basis)school
soms (te) groot. Het CDA vindt dat iedere woonkern in principe recht heeft op een basisschool.
Daarnaast is het CDA van mening dat er een goede spreiding is van identiteit en onderwijsconcepten.
Het CDA stimuleert brede scholen en MFA‘s. Uitgangspunt blijft dat een school wel een school blijft
en dat kinderen goede ontwikkelingskansen worden geboden. Het aanbieden van andere voorzieningen
kan daarbij van groot belang zijn.

Vrijwilligers, sport en cultuur:
Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor
elkaar nemen. Heel praktisch ziet men dit terug daar waar mensen participeren in verenigingen.
Binnen een vereniging zetten mensen zich vrijwillig in voor een gemeenschappelijk doel.
Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het faciliteren van verenigingen voor zover zij een
maatschappelijk doel nastreven. Het subsidiebeleid moet daarop ingericht zijn. De gemeente heeft een
groot belang bij het goed organiseren en faciliteren van verenigingen d.m.v. voorzieningen. Deze hebben
dan ook alleen een functie als ze zo zijn gelokaliseerd dat ze de doelgroep bereiken. Een goed beeld van
de meerwaarde kan leiden tot versterking van de leefbaarheid. Een goed voorzieningenbeleid biedt, naast
financiële efficiëntie, nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke partners die de leefbaarheid van een
wijk of kern als ambitie delen en daarin willen investeren. Voor het CDA geldt bij het opzetten van
voorzieningen, of dit nu een Brede School, een Multi Functionele Accommodatie of een Kulturhus heet,
dat dit altijd in samenspraak moet gaan met en ondersteund moet worden door alle gebruikers.
Uitgangspunt is, dat het CDA zich inzet voor betaalbare voorzieningen voor gebruikers in alle kernen.
Sporten is gezond. Zowel voor lichaam als geest. Het gemeentelijk sportbeleid moet gericht zijn op
alle leeftijdsgroepen. Sport is zeker voor kinderen en jongeren van belang omdat het eigenwaarde
opbouwt. Sportverenigingen krijgen naast hun primaire functie in toenemende mate een
maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. Het subsidiebeleid moet sport betaalbaar en bereikbaar houden voor inwoners. Voor
mensen met een minimum inkomen is sportbeoefening onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid.
Het CDA gaat voor behoud en een kwalitatieve versterking van de huidige sportvoorzieningen.

Milieu en duurzaamheid:
Gemeentelijk milieu– en klimaatbeleid wordt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties
en instellingen vorm gegeven. In dat beleid ligt de nadruk op energiebesparing die voor burgers en
bedrijven te halen valt dankzij investeringen in duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan lagere kosten
voor duurzame openbare verlichting (door middel van LED–lampen), het gemeentelijk inkoopbeleid,
energiezuinige woningen, duurzame energieopwekking, gedragsbeïnvloeding door regelgeving en
subsidies, enzovoort.
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Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof voor (nieuwe) productieprocessen (Cradle to cradle).
Het afvalstoffenbeleid is steeds meer gericht op her– of anders gebruik. Het CDA steunt deze benadering
van harte, omdat daarmee uitputting van onze aarde wordt tegengegaan.
Dit heeft ook gevolgen voor het gemeentelijk afvalbeleid. De gemeente moet gescheiden inzameling
van huishoudelijk afval verder stimuleren. Beter scheiden van afval bij de bron (huishouden en industrie)
verlaagt de restfractie (grijze container) en vergroot hergebruik. Hierdoor wordt het scheidingsgedrag
positief beïnvloed, omdat gescheiden afval meestal geld oplevert. Op zijn beurt wordt hierdoor de
afvalstoffenheffing lager en dat is in het voordeel van de burger. Het CDA is daarom ook voorstander
van een gemeentelijke “afvalstraat” waar burgers tegen vooraf gemaakte afspraken en tarieven afval
kunnen komen brengen. Dit bevordert een schone publieke ruimte en “schoon gedrag” van burgers.
Mede daarom is een actieve aanpak van zwerfafval belangrijk. Het CDA wil nog dit jaar een onderzoek
starten om te komen tot verregaande samenwerking met derden partijen m.b.t. afvalinzameling en
verwerking. Wij stellen ons hierbij de vraag: “Is dit een kerntaak van een gemeente?”

Middelen:
Om de taken als gemeente in te vullen, zijn middelen noodzakelijk. Het gaat dan om geld en menskracht.
Van belang is dat het bij gemeenten altijd gaat om gemeenschapsgelden. Dit betekent dat gelden worden
beheerd als een goed huisvader. Te allen tijde dient de overheid zich te verantwoorden over de wijze
waarop de middelen zijn ingezet en de mate waarin de daarmee beoogde doelen zijn gerealiseerd. Aan de
voorkant vraagt dit om een doordachte wijze van weging van inzet van middelen enerzijds en te bereiken
maatschappelijke effecten anderzijds. Hieraan wordt op transparante wijze invulling gegeven.
Daarom stelt het CDA voor om nog dit najaar een fundamentele discussie te gaan voeren over de NUON
gelden. Hoe gaan we ze inzetten, waarvoor gaan we ze inzetten en hoe betrekken wij de inwoners van onze
gemeente bij deze keuzes. Immers, we houden nog voor de begrotingsraad een burgerbegrotingsforum.
Voor het CDA geldt als uitgangspunt dat de benodigde middelen gelijke tred houden met de ambities van
de gemeente en haar burgers. In de basis wordt een terughoudend beleid gevoerd in de ontwikkeling van
de lokale lasten. Dit krijgt vorm door een jaarlijkse toetsing van de in te zetten middelen en de beoogde
effecten. Anderzijds realiseert het CDA zich dat een gemeente die kwaliteit voorstaat in haar voorzieningen
en dienstverlening genoodzaakt kan zijn een beroep te doen op haar burgers voor middelen.
Concreet: een verhoging van de lokale lasten behoort tot de mogelijkheden, maar alleen dan indien dit
aanwijsbaar bijdraagt aan de door de burgers gewenste doelen.
Op dit moment wordt door de gemeente Oude IJsselstreek gewerkt met het lokale lasten principe.
Het CDA is niet onverdeeld gelukkig met dit systeem. Dit zit vooral in de wijze waarop het wordt
gehanteerd. Het CDA wil jaarlijks, in het licht van de ontwikkelingen rond de kostendekkende
afvalstoffen- en rioolheffing, bezien wat een acceptabele aanpassing voor de lokale lasten is.
Het personeel is een belangrijke factor in het realiseren van de bestuurlijke ambities. In de ogen van
het CDA wordt te vaak en te makkelijk geroepen dat gekort moet worden op de hiervoor beschikbare
middelen. In onze optiek is de personeelscapaciteit een direct gevolg van het takenpakket en daarmee
de ambities van de gemeente. Vanzelfsprekend worden hierbij mogelijkheden om te komen tot
shared services, PPS-constructies en uitbesteding van taken in ogenschouw genomen. Naast financiën
spelen in de ogen van het CDA ook een goede kwaliteit van dienstverlening, de sociaal-maatschappelijke
verantwoordelijkheid van een overheidsorganisatie (bijv. voor Wedeo) en het nastreven van
gemeenschappelijke regionale doelen een rol in de afweging van uitvoering van taken.
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Teneinde kwalitatief goed personeel te houden en aan te trekken wordt een beleid gevoerd, waarin
ontwikkeling van de medewerkers voorop staat. Initiatieven als www.ikgavoordeachterhoek.nl bieden
mogelijkheden om op nieuwe initiatieven gezamenlijk vorm te geven.

Het stokje:
Deze symboliseert ons inziens de boodschap. Welke boodschap heeft het CDA en wat wil zij meegeven
in dit stokje. Dit stokje wordt vanavond gevuld met diverse beschouwingen. De raad van de gemeente
Oude IJsselstreek staat voor grote uitdagingen. Laten we dan ook zorgen dat we samen optrekken,
samenwerking hoog in het vaandel hebben staan en dat we vooral het stokje aan elkaar blijven
doorgeven. Want dan alleen zijn er winnaars!

De handen:
Vele handen maken licht werk. Dit betekent ook dat “atleten met een groot ego” hard moeten werken in
dienst van het team. Bij de langere afstanden is de wissel niet zo dramatisch maar komt het aan op
tactisch inzicht, zowel van de lopers maar ook van de ploegleiders.
Dat betekent dus niet alleen de handen uit de mouwen steken of de mouwen opstropen maar ook elkaar
“scherp” houden, in dienst van de samenleving werken en niet alleen ons eigen politiek tactisch werken
benutten maar vooral ook luisteren naar onze inwoners. Zij zijn de toeschouwers en betalen en bepalen
“het spel”.

De spelregels:
Zoals gezegd is er een verschil in het lopen van een estafette over korte afstanden ten opzichte van een
4x100 meter estafette. De korte afstanden vereist precisie en jongleerkunst want het stokje moet in korte
tijd worden overgegeven. Bij langere afstanden lopen de deelnemers na een bepaalde afstand niet meer
in banen. Dit lijkt dan meer op een 800 meter wedstrijd maar dan sneller.
Laten we vooral in de geest van de “spelregels” werken en proberen op zowel de korte - maar ook de lange
adem projecten en activiteiten de juiste interpretatie van de spelregels te hanteren.

Afsluitend:
-

-

Het CDA wil nu de verantwoording nemen en dragen en dat niet doorschuiven naar de
toekomst en toekomstige generatie (duurzaam beleid, nu keuzes durven maken, vanuit een visie
de doelen formuleren en die terug vertalen naar de daarvoor benodigde organisatie)
Het CDA wil de schaarse middelen op een zorgvuldige manier inzetten; we zijn bereid volop
mee te doen in het proces van zerobase budgettering
Het CDA vindt dat de raad de primaire verantwoordelijkheid in de lokale democratie heeft en
wil daar naar handelen en de consequenties daaruit trekken.
Het CDA realiseert zich dat de winkel openblijft; niet alles kan tegelijk. Het is dus van groot
belang het proces zorgvuldig te regisseren, goed kijken waar “makkelijker” gestart kan worden,
waarop korte termijn effecten zichtbaar zijn, en waar een langduriger proces noodzakelijk is
(om goede info te verzamelen voor de besluitvorming, de implementatie langere tijd vraagt dan
wel de effecten pas op langere termijn zicht baar worden). Gedurende 2011 zullen we diverse
thema’s bij de kop moeten nemen om naar toekomst toe een structureel en duurzaam nieuw
beleid te definiëren. Dat is een raadsverantwoordelijkheid. Daar willen we voorstellen voor
uitwerken met de andere fracties, zodat het college zich kan richten op de vormgeving van de
uitvoering van het beleid, het onderhouden van de contacten met de diverse benodigde partners
en de winkel kan gaan verbouwen aan de hand van het programma van eisen dat we als raad
daarvoor opstellen
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-

-

Het CDA is een groot voorstander van samenwerking met andere gemeenten en overheden.
Dit hebben we al vaker aangegeven. Indien dit betekent dat we als gemeenten een stuk
autonomie inleveren is dat niet onoverkomelijk. Anderzijds is schaalvergroting niet het
toverwoord voor alle maatschappelijke problemen. Alle taken hebben hun eigen schaalbaarheid.
De menselijk maat mag niet ten onder gaan aan het streven naar schaalvergroting. Dit geldt
vooral voor de taakvelden, waar de zwakkeren in onze samenleving de dupe kunnen of zullen
zijn.
Het CDA is van mening dat werk een cruciaal woord is in het economische herstel. Werk is de
motor van de economie. De vraag is natuurlijk hoe die motor weer aan het draaien te krijgen is.
Voor ons is zelfredzaamheid een aspect dat naar de toekomst toe het maatschappijbeeld steeds
meer gaat bepalen. Als overheid moeten we niet in een rol schieten als financier van private en
commerciële initiatieven. De rol van de overheid is voorwaardenscheppend. Dat betekent dat
veel kunnen doen aan het kwalitatief en kwantitatief aanbod van personeel, het aantrekkelijk
maken van het vestigingsklimaat door de juiste woning op de juiste moment op de juiste plek,
een veilig en leefbare gemeente.

Voorzitter; Ik wil komen tot een afronding. Hierbij herhaal ik nogmaals onze vragen en opmerkingen.
-

-

-

-

-

Op regioniveau afspraken maken m.b.t. woningbouw en dit verwerken binnen de begroting 2011.
Vereenzaming is een begrip die steeds meer opgeldt doet en met name een groep ouderen
dreigen in een blijvend isolement te geraken. Het CDA vraagt hier extra aandacht voor bij het
maken van beleid op het gebied van Leefbaarheid maar ook bij Welzijn - en Zorgbeleid.
Het CDA wil deze regeerperiode een verdergaande uitbreiding van buurtbusvervoer, waarbij
elk jaar minimaal één extra lijn in dienst wordt genomen.
Op het gebied van gemeentelijke accommodaties en gebouwen wil het CDA voor de behandeling
van de begroting 2011 een integraal plan hebben liggen.
Programma’s of evenementen die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen generaties
verdienen, wat het CDA betreft, extra ondersteuning door de gemeente.
Het CDA roept de raad op om nog dit jaar een visie te ontwikkelen op het taakveld Welzijn en
Zorg.
Het CDA is een groot voorstander van een verregaande samenwerking tussen ISWI, Wedeo,
UWV en andere organisaties die een bijdrage leveren aan het verkleinen tot en toeleiden naar de
arbeidsmarkt.
Het CDA is van mening dat er een goede spreiding moet zijn van identiteit en onderwijsconcepten.
Uitgangspunt blijft dat een school wel een school blijft en dat kinderen goede ontwikkelingskansen
worden geboden. Het aanbieden van andere voorzieningen kan daarbij van groot belang zijn.
Voor het CDA geldt bij het opzetten van voorzieningen, dat dit altijd in samenspraak moet
gaan met en ondersteund moet worden door alle gebruikers. Uitgangspunt is, dat het CDA zich
inzet voor betaalbare voorzieningen voor gebruikers in alle kernen.
Het CDA gaat voor behoud en een kwalitatieve versterking van de huidige sportvoorzieningen.
Het CDA wil nog dit jaar een onderzoek starten om te komen tot verregaande samenwerking
met derden partijen m.b.t. afvalinzameling en verwerking.
Het CDA stelt voor om nog dit najaar een fundamentele discussie te gaan voeren over de NUON
gelden.
Het CDA wil jaarlijks, in het licht van de ontwikkelingen rond de kostendekkende afvalstoffenen rioolheffing, bezien wat een acceptabele aanpassing voor de lokale lasten is.

Dit betekent dus met z’n allen: DOORZETTEN!
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