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1. Inleiding
Het CDA is een brede landelijke volkspartij met gemeentelijke afdelingen waaronder die van
Ridderkerk. De Bijbel wordt gehanteerd als grondslag en inspiratiebron voor het zoeken naar
oplossingen voor hedendaagse problemen. In de statuten van de partij is deze grondslag vastgelegd. In
het Program van Uitgangspunten vormen vier kernbegrippen de leidraad: publieke gerechtigheid,
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen
leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid
nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar samenleven,
werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en
normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in
opvattingen, ambities en vaardigheden.
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die mensen verbinden, voor de traditie van gerechtigheid,
tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die Nederland hebben
gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van
de samenleving. Juist daarom wil het CDA deze waarden en tradities beschermen en doorgeven in
opvoeding en onderwijs.
In de, door het CDA gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie
of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. Inwoners zorgen en werken voor
elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in de visie van het CDA dienstbaar aan
de samenleving, en niet andersom.
In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor het eigen thuis in
familie en gezin. De belofte van zorg voor elkaar geldt ook als samenleving. Als iedereen weer
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormt dat de samenleving
waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten
goed geregeld is. Waar mogelijk is dit onderling vormgegeven.
De keuzes voor de Ridderkerkse samenleving die het CDA door wil geven, vertalen zich ook in een
eerlijke economie. Daarbij kiest het CDA voor gelijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de
lange termijn. Dit versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties. Dat
betekent dat er nu verstandig geïnvesteerd moet worden in de economie van morgen: in kennis,
innovatie en duurzame groei.
Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen, vanuit een
soort almachtige probleemoplossende rol, maar de overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving
ruimte geven en mogelijk maken.
Het CDA Ridderkerk wil werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, zowel de
huidige generatie als de komende generaties. Een Ridderkerk dat we willen doorgeven.
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2. Waarden en tradities
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als
goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor
elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn
waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden
doorgegeven. Tradities ook die gevoed zijn door een lange geschiedenis van Nederland in de wereld.
Een geschiedenis waarin velen uit Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen
vanuit allerlei delen van de wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. Waarden en tradities
helpen om je thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die
vastigheid geven en de tradities die de samenleving bijeen helpen houden. De gemeente ondersteunt
activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling.
Speerpunten:
a. De gemeente handelt in alle situaties respectvol en stimuleert dat inwoners respectvol met
elkaar omgaan.
b. De gemeente stimuleert het behoud van historische panden met zoveel als mogelijk een
rendabele (her)bestemming. Dat geldt ook voor beeldbepalende panden zoals de voormalige
huishoudschool.
c. De gemeente zet in samenwerking met politie en justitie in op verbetering van de veiligheid en
beperking van diefstal en inbraken. Buurtpreventie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

2.1 Kunst- en cultuurbeleid
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. De overheid heeft daarin niet noodzakelijk het
primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen,
bibliotheek, muziekschool en andere culturele instellingen. Daarom vindt het CDA het van belang dat
laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven.
Het CDA vindt dat de gemeente kunst in de openbare ruimte dient te stimuleren bij voorkeur in
samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. Het behoud van cultureel erfgoed is van
groot belang om dit voor komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.

2.2 Erfgoed in Omgevingsplan
Elke gemeente moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren Omgevingswet
een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed opnemen. Het
omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed en beeldbepalende panden beter te beschermen en in
het bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming van religieus,
agrarisch en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het CDA is maatwerk, ruimte voor variëteit en
maatschappelijk initiatief en behoud van het dorpse karakter en een breed participatietraject. Het
omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de
loep te nemen en zoveel mogelijk te streven naar verminderen van regels en aansluiting te zoeken bij
maatschappelijke initiatieven. Maatschappelijke meerwaarde en rechtsgelijkheid zijn hierbij ook van
belang.

2.3 Veiligheid in de buurt
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen
voelen. Een veilige gemeente vraagt soms om stevige maatregelen. Het veiligheidsbeleid dient zich in
het bijzonder te richten op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer,
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook
op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van
rondhangende jongeren en vandalisme. Cameratoezicht, preventief fouilleren en andere maatregelen
kunnen diep ingrijpen in de rechten en vrijheden van inwoners maar kunnen in bepaalde
omstandigheden noodzakelijk zijn. Burgers en organisaties dienen zich ervan bewust te zijn dat niet
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elk risico kan worden uitgesloten. De overheid dient bij de gebruikmaking van genoemde middelen de
privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zo veel mogelijk te respecteren. Het CDA
is voorstander van een goed functionerende buurtpreventie die op basis van vrijwilligheid bijdraagt
aan verbetering van de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en buurten. De
gemeente dient dit verder te stimuleren en te faciliteren. Dit laatste met name in de samenwerking met
opsporingsambtenaren en politie. Speciale aandacht dient te worden besteed aan het voorkomen en
opsporen van en optreden tegen dierenmishandeling en dierenverwaarlozing.

2.4 Integratie
Behalve opvang en integratie van nieuwkomers is ook de integratie van bestaande culturele
minderheden van belang. Instellingen van verschillende bevolkingsgroepen of religieuze
gemeenschappen spelen een belangrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in de
samenleving. Naast in de eerste plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere
verantwoordelijkheid voor o.a. scholen, kerken en andere geloofsgemeenschappen,
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Kennis over andere culturen en levensovertuigingen
leert bruggen slaan naar de Nederlandse en in het bijzonder de Ridderkerkse samenleving. De
gemeente ondersteunt dit waar nuttig en mogelijk. Daarnaast kan de gemeente behulpzaam zijn bij het
zoeken naar geschikte verenigingsaccommodaties voor minderheden.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een
succesvolle inburgering van nieuwkomers. Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in
aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk zodat de stap naar betaald werk
kleiner wordt. Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek
vinden in de plaatselijke samenleving. Daarbij is ook aandacht voor de rijke culturen die nieuwe
Nederlanders kunnen toevoegen. De gemeenten hebben de taak hen woonruimte te geven. Dit moet
gebeuren in een passende woonomgeving waarbij spreiding ten behoeve van een betere integratie het
uitgangspunt moet zijn. Het CDA wil dat de gemeente bij de uitvoering van deze verplichting
nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en
andere groepen die hierop zijn aangewezen.

2.5 De gemeente moet dicht bij de burger blijven
Uitgangspunt voor het CDA is dat Ridderkerk zelfstandig blijft. De gemeente heeft in de afgelopen
jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat
gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. De gemeente
moet er voor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kan uitvoeren, dat de democratische controle
gewaarborgd is en dat samengewerkt wordt met andere bestuurlijke partners zoals het waterschap, de
metropoolregio en de provincie. Daarbij moet de gemeente de communicatie en verbinding met de
inwoners, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk uitoefenen. Deze kunnen zelf ook bijdragen aan
de samenleving. De gemeente moet vooral initiërend, informerend, kaderstellend en ondersteunend
optreden en op zichzelf reflecteren en daarvan leren.

2.6 Gemeentelijke samenwerking
De gemeente krijgt steeds meer taken te vervullen. Soms kan de gemeente die niet alleen aan, omdat
het ingewikkelde zaken zijn of omdat ze de gemeentegrenzen overschrijden. Soms kiest de gemeente
voor samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. Samenwerking is ook een
goede optie om als gemeente (meer) kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds zijn
dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Het CDA streeft naar
een betrokken en zelfstandige gemeente Ridderkerk die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad
bereikbaar is en een democratische vertegenwoordiger blijft van de bevolking. Het CDA is
voorstander van samenwerkingsverbanden als de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd
is. De BAR-samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard is een voorbeeld waarbij de
gezamenlijke bedrijfsvoering moet leiden naar betere dienstverlening en lagere kosten. Het CDA ziet

6
CDA Ridderkerk verkiezingsprogramma 2018-2022

definitieve versie

19-1-2018

dit als een voor Ridderkerk noodzakelijke samenwerking om zelfstandig te kunnen blijven. In de
komende periode zal de gemeente Ridderkerk moeten zorgen voor verdere verbetering van de
dienstverlening en verdere verlaging van de kosten.

2.7 Zondagsrust
Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als een dag die is uitgegroeid tot de dag
van rust, bezinning en ontmoeting. Het CDA is tegen zondagsopenstelling van winkels.

3. Sterke samenleving
Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan een sterke samenleving waar alle mensen zich
veilig en thuis voelen. Een samenleving van betrokken gemeenschappen die is gebouwd op
saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid waarbij inwoners zo veel mogelijk directe invloed op
hun eigen leefomgeving hebben. De gemeente is dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties.
Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden.
Speerpunten:
a. De gemeente dient in een faciliterende rol voor een aantrekkelijk en levendig centrum te
zorgen (o.a. meer activiteiten op het Koningsplein).
b. Aanpak van kleine winkelcentra en winkelstrips in de wijken tegen verloedering.
c. Meer veilige stallingmogelijkheden voor fietsen bij bushaltes en carpoolplaatsen.
d. Verbetering van bestaande fietspaden door wegwerken van achterstallig onderhoud.
e. Wanneer in woonwijken sprake is van overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes of voertuigen
(anders dan personenauto’s), dient de gemeente maatregelen te treffen en/of faciliteiten te
creëren om de overlast terug te dringen.
f. Bevordering door de gemeente van doorstroming op de woningmarkt.
g. De gemeente dient te zorgen voor een betere verhouding in het aanbod van de soorten
woningen. Meer starterswoningen (koop), koopwoningen en huurwoningen in het
middensegment. Mogelijkheden voor Tiny Houses onderzoeken.

3.1 Dienstverlening gemeente
Het CDA vindt dat de gemeentelijke organisatie goed bereikbaar moet zijn en zo veel mogelijk
gebruik moet maken van moderne communicatiemiddelen. Tegelijkertijd moet het mogelijk blijven
persoonlijk, schriftelijk (per brief) en telefonisch contact te hebben met de gemeente. Zie ook
paragraaf 2.6 m.b.t. de BAR-samenwerking. De inbreng van de jongerenraad dient bij de vaststelling
en uitvoering van beleid meegewogen te worden. Onderzocht dient te worden in hoeverre een
seniorenraad een toegevoegde waarde kan hebben voor vaststelling en uitvoering van gemeentelijk
beleid zonder dat dit leidt tot een nieuw lobby-orgaan.

3.2 Recht om uit te dagen / participatie
Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving en wil daarom dat inwoners en verenigingen het
recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan
om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of
de zorg voor ouderen. Met een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen inwoners het recht
om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan
van de gemeente. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar
inwoners al enthousiast over zijn. Het CDA wil daarbij voorkomen dat de gemeente participatie alleen
als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de
verantwoordelijkheid van de gemeente en de betrokkenheid van inwoners. Verwachtingsmanagement
is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. De gemeente moet daarbij transparant, duidelijk en
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eerlijk zijn over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe
en wanneer belanghebbenden betrokken worden. Achteraf moet de terugkoppeling plaats vinden hoe
met de participatie is omgegaan.

3.3 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport
heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook
een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven
onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.

3.4 Goede sportvoorzieningen
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede
randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te
maken. De gemeente dient rekening te houden met de verschuiving van verenigingssporten naar
individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Het CDA vindt dat
hiermee bij de inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden moet worden en zo mogelijk
voorzieningen worden aangebracht. Sportfaciliteiten dienen veilig, duurzaam en goed toegankelijk te
zijn, ook voor mensen met een beperking.

3.5 Groene en veilige buitenruimte
De gemeente dient de groene openbare ruimte aantrekkelijk te maken en te houden voor bewegen en
ontmoeting. Ook wordt ruimte geboden aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en
ontwikkeld. Het groenbeheer in de buurt wordt zo mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoners.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden, bijvoorbeeld door
geen chemische middelen te gebruiken. De openbare ruimte moet veilig zijn door bijvoorbeeld
voldoende openbare verlichting en het voorkomen van onoverzichtelijke situaties. Maar ook veilige
gemeentelijke voorzieningen zoals speelstoestellen.

3.6 Goed openbaar vervoer
Openbaar Vervoer stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan
verbetering van de leefomgeving. Binnen stedelijk gebied zijn goede voorzieningen belangrijk, onder
andere om drukte en vervuiling te verminderen. Het CDA wil dat de gemeente, samen met de
metropoolregio zorgt voor goede concessies voor het openbaar vervoer, waarbij alle wijken goed
bereikbaar blijven en waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van milieuvriendelijke
vervoermiddelen. Waar goed openbaar vervoer niet lukt, dient de gemeente zich in te spannen voor
alternatieven door bijvoorbeeld meer en beter (collectief) vraagafhankelijk vervoer. Het openbaar
vervoer dient een goede aansluiting te hebben op regionale knooppunten. Mensen met een beperking
dienen zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer door bijvoorbeeld de
bushaltes op een goede instaphoogte brengen.

3.7 Verkeer
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen
bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij
maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg
kunnen. Verder wil het CDA meer goede en veilige fietspaden om het fietsgebruik te stimuleren. De
bestaande fietspaden dienen beter onderhouden te worden en achterstallig onderhoud dient zo spoedig
mogelijk weggewerkt te worden. Naast het gebruik van Snelheids Informatie Displays (SID’s) dienen
op meer specifieke plekken infrastructurele maatregelen getroffen te worden om de snelheid van
autoverkeer te verminderen. In overleg met buurtbewoners dient onderzocht te worden of positieve
acties ontwikkeld kunnen worden waarmee correct verkeersgedrag beloond kan worden.
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Ook verdient het scheepvaartverkeer speciale aandacht om de veiligheid te verbeteren. Met name bij
het Drierivierengebied/De Schans dienen in samenwerking met de bevoegde instanties maatregelen
getroffen te worden.
Tegen overlast van geparkeerde voertuigen dient opgetreden te worden door de gemeente en bevoegde
instanties. Dit geldt met name voor specifieke parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Aan nieuwe of
gewijzigde parkeerbehoeften van inwoners en bedrijven wordt door de gemeente binnen de
vastgestelde beleidskaders, de fysieke en financiële mogelijkheden zo veel als mogelijk tegemoet
gekomen. Bij wegonderhoud of reconstructies wordt door de gemeente hieraan in overleg met de
betrokken inwoners en bedrijven bijzondere aandacht besteed. Wanneer in woonwijken sprake is van
overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes of voertuigen (anders dan personenauto’s), dient de gemeente
maatregelen te treffen en/of faciliteiten te creëren om de overlast terug te dringen.

3.8 Voldoende en betaalbare woningen
Het CDA vindt dat het woonbeleid van de gemeente gericht moet zijn op betaalbaarheid, kwaliteit,
duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die
aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen (koop en
huur). De hoogte van woongebouwen moet passend zijn voor de omgeving. Ook de kwaliteit van de
buurten is van groot belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan
bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De
ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde. De gemeente dient te zorgen voor een betere verhouding in
het aanbod van de soorten woningen. Minder sociale huurwoningen, meer starters- en
blijverswoningen, meer koopwoningen en meer huurwoningen in het middensegment. De
mogelijkheden voor Tiny Houses dienen onderzocht te worden. Deze kleine woningen kunnen een
nieuwe en betaalbare woonvorm zijn voor eenpersoonshuishoudens waarbij duurzaamheid en lokale
ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen.

3.9 Subsidies met maatschappelijk effect
De gemeente dient de bouw van duurzame woningen te stimuleren door maatregelen die een groot
maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met
woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en nieuwbouw,
het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, sportclubs, scholen) en
collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzame samenleving.

4. Gezin en familie
Gezinnen en families vormen de basis van de samenleving. De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn
zonder de inzet, liefde en aandacht van ouders/verzorgers en gezins- en familieleden. Het CDA vindt
het van groot belang om die zorg te ondersteunen. In gezinnen en families worden waarden en normen
overgedragen en wordt samenleven geleerd. In tijden van tegenslag is familie vaak de plek waar
bescherming en ondersteuning gevonden wordt.
Speerpunten:
a. De maatschappelijke stage van leerlingen op een hoger plan tillen door een maatschappelijke
stagemakelaar en een stagepakket.
b. Zuinig zijn op bestaande voorzieningen voor jongeren (w.o. De Loods, Plexat en de Gooth) en
jongerenwerk waar nuttig en nodig verbeteren.
c. Het Koningsplein dient voor verblijf aantrekkelijker gemaakt te worden in de vorm van
bijvoorbeeld het aanbrengen van ‘bedriegertjes’.
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4.1 Kindvriendelijke buurten
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien.
Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor
spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan een
gezonde levensstijl. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en
aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en
speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. Het Koningsplein dient voor verblijf van gezinnen
en kinderen aantrekkelijker gemaakt te worden in de vorm van bijvoorbeeld het aanbrengen van
‘bedriegertjes’.

4.2 Onderwijs
Kinderen dienen thuis en op school goed voorbereid te worden op hun rol en plek in de samenleving
en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te
ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de
gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn
voor onderwijs. Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. Het CDA wil daarbij
zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door verplaatsing van
haltes of aanpassing van busroutes en -tijden. Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een
goed binnenklimaat hebben en zo veel mogelijk energieneutraal zijn. Voor het basisonderwijs geldt
dat de gemeente het schoolzwemmen zoveel mogelijk stimuleert en faciliteert.

4.3 Jeugdhulp
Het CDA vindt dat scholen goed de weg moeten weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp en dat
scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden
van het kind. Veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Kinderen moeten de kans krijgen zich
volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Vroegtijdige schoolverlating dient in
samenwerking tussen scholen, jeugdhulp en gemeente zo veel mogelijk voorkomen te worden.

4.4 Geloofsgemeenschappen
Geloofsgemeenschappen en de gemeente hebben verschillende verantwoordelijkheden.
Geloofsgemeenschappen hebben vaak kennis en ervaring op tal van terreinen en het kan voor de
gemeente van belang zijn dit te benutten. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het
dan ook erg belangrijk deze kennis en ervaring van deze gemeenschappen over armoede,
gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken. In deze geloofsgemeenschappen leren mensen
belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook dat de gemeente
goed en regelmatig contact met deze gemeenschappen moet hebben.

4.5 Verenigingen
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren dat het
leuk kan zijn om samen te musiceren of samen te sporten. Jongeren kunnen daarbij ook leren om te
gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken en respect te hebben voor gezag
(dirigent, trainer, scheidsrechter etc.). En mogelijk zelfs medeverantwoordelijkheid te dragen voor
bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van een instrument of terrein. Door jongeren ondermeer te laten
bewegen leveren sportverenigingen een belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Het CDA vindt het
daarom belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere
culturele vorming. Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven
ervaren en bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat
geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die specifieke
aandacht vragen. De gemeente kan faciliteren in de vorm van coaching en screening ten behoeve van
jeugdtrainers zodat zij leren omgaan met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben, verbinding
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van sport, cultuur en onderwijs via combinatiefunctionarissen. Om de toegang tot sport en cultuur voor
ieder kind mogelijk te maken, moeten er in de gemeente ook financiële ondersteuningsmogelijkheden
zijn.

4.6 Drempel omlaag
Het CDA vindt dat de toegang tot zorg zo moet zijn georganiseerd dat zorgvragers naar de meest
adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet.
Het CDA bepleit een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vindt dat de
gemeente zorgvragers daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. De gemeente moet investeren in de
relaties met partners in de zorg o.a. met de andere verwijzers naar jeugdhulp (huisartsen). Verder dient
de gemeente oog te hebben voor ‘zorgmijders’ en daarop in te spelen.

4.7 Zorginstellingen
Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om jongeren de juiste hulp en ondersteuning
op het juiste moment te geven. De zorgprofessional vervult hierbij een centrale rol. De gemeente dient
een financieringsvorm te hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Gerichte aanpak is nodig voor
jongeren die dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’
van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Sneller maatwerk leveren voor de juiste
hulp voor het kind en onnodige bureaucratie terugdringen.

5. Zorg voor elkaar
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht
geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een
goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en
professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener.
Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor
waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen
niet écht gaan oplossen.
Speerpunten:
a. Het stimuleren en vinden van (nieuwe) vrijwilligers en een ‘passende aanmoediging’ vanuit de
gemeente.
b. Pensioengerechtigden worden door de gemeente uitgedaagd om hun kennis en ervaring te
delen.
c. Onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘psycholance’ (een zorgambulance, bemenst door
een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige).
d. Stimulering en ondersteuning door de gemeente van ‘buurtcirkels’.
e. Stimulering zelfredzaamheid en hulp van de gemeente bij gebrek daaraan.
f. Speciale aandacht en hulp aan kinderen die opgroeien in armoede.
g. Onderzoek naar de dekking en 24/7 toegankelijkheid van AED-apparatuur en beschikbaarheid
van personen die de apparatuur kunnen bedienen.

5.1 Preventie
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats
zelf verantwoordelijk. Voorkomen is beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van investeringen in
welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor de gemeente is om, samen
met maatschappelijke organisaties, verenigingen en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving
voor kinderen en jongeren. In dat kader past een onderzoek naar de dekking en 24/7 toegankelijkheid
van AED-apparatuur en beschikbaarheid van personen die de apparatuur kunnen bedienen.

11
CDA Ridderkerk verkiezingsprogramma 2018-2022

definitieve versie

19-1-2018

5.2 Persoonlijke kracht
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Rekening houdend met wat
mensen niet kunnen is het vertrekpunt wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar
maatwerk ook bij thuiszorg. De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de
maatschappelijke ondersteuning. Ook afspraken met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg,
wanneer een algemene voorziening niet toereikend is. In de zorg kan de mogelijkheid ingesteld
worden dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun
omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

5.3 Bevorderen zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid en eigen regie van mensen worden steeds meer gezien als elementen die bijdragen
aan de kwaliteit van leven. Met het langer thuis wonen van ouderen en andere zorgvragers, wordt het
steeds belangrijker om de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit voegt waarde toe aan het leven van
mensen. Zorg moet bijdragen aan de mogelijkheden die mensen hebben om het zelf en samen te
redden op een manier die past bij wat ze kunnen en willen, in plaats van hen de dingen uit handen te
nemen.

5.4 Passende voorzieningen
Met passende woonruimte wil het CDA het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk op een
veilige manier thuis kunnen blijven wonen. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte
prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Ook voor individuele
wensen voor wonen en zorg dient de gemeente ruimte te zoeken. In het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het
gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte. De
gemeente neemt actief initiatieven om hieraan invulling te geven.

5.5 Mantelzorg
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het
CDA vindt dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op
te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand
nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente.
Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van
tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze,
bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke
aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede
voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde.

5.6 Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor,
maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor eenzamen is een
verantwoordelijkheid van iedereen, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid
tegen te gaan wil het CDA inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale
verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Het onderwerp
eenzaamheid dient tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te komen. Belangrijk is dat
vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen
gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele
interventie in gang worden gezet. De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat het
CDA hen graag actief bij de samenleving betrokken houdt, dient de gemeente alle mensen die de
AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden
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geïnformeerd over de mogelijkheden om hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.

5.7 Samenwerking met professionals binnen de zorg
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties
werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Een zorgprobleem
kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, financiële problemen of
eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen waar
verschillende partijen verantwoordelijk zijn. De gemeente dient regie te nemen voor de samenwerking
van professionals, waaronder de zorgverzekeraars, om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te
maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle
doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties).

5.8 Verwarde personen
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hiervoor
verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar zijn. Gemeenten moeten
hier zorg voor dragen en stelt met politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een
‘actieplan verwarde personen’ op, ook op het gebied van preventie. Met de zorgverzekeraars wordt
overlegd voor voldoende financiële middelen voor psychiatrische zorg aan huis. Verder dient er
onderzoek te komen naar de mogelijkheden van een ‘psycholance’ (een zorgambulance, bemenst door
een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige).

5.9 Financiën binnen de zorg
De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de (jeugd)zorg
en werk, met forse bezuinigingen. De opgave voor gemeenten is om zorg te leveren voor het geld dat
ze daarvoor krijgt. Voor het CDA is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen kan de gemeente een collectieve
zorgverzekering afsluiten met een bepaalde zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen een
gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze tegemoetkoming moet wel in
een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling vallen. Om de
deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van deze groep te vergroten betaalt de gemeente
daarbij zo nodig een deel van de premie.

5.10

Innovatie van de zorg

Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de geneeskundige en
technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er geïnvesteerd worden in innovatie. De
komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele
overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Daarmee kan er straks ook echt voor minder
geld goede zorg worden geleverd. De gemeente moet samen met instellingen de transformatie in de
zorg bewerkstelligen. Het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid
en de gezondheidszorg (e-health) wordt gestimuleerd. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health beter
in staat om meer regie te nemen over hun zorg. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de
agenda.
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5.11

Eigen bijdragen binnen de zorg

Uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven. Het vragen
van een eigen bijdrage kan dienen als ‘remgeld’ om de zorgkosten in de hand te houden. Hierdoor kan
er langer zorg worden geboden van een beperkt budget. Daarbij dreigt zorgmijding als de eigen
bijdragen voor mensen te hoog worden. Het CDA staat voor zorg voor iedereen die dat nodig heeft.
Waar mogelijk organiseert de gemeente een vangnet voor mensen met een smalle beurs, en voert ze
waar mogelijk gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. Hierbij is in het
bijzonder oog voor de middeninkomens die vaak net buiten alle regelingen vallen. Het CDA bepleit
een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen. Tevens dient er een
maximumbedrag te komen dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen. Eigen bijdragen dienen
evenredig te zijn met de financiële draagkracht.

5.12

De menselijke maat centraal

Wie grotendeels afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat zelf te regelen en naar eigen inzicht
vorm te geven. Bovendien verloopt financiering van zorg dan niet via zorginstellingen, maar vindt
plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig hebben. Het CDA is om deze redenen groot
voorstander van persoonsgebonden bekostiging. Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals
het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht
wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo beschermen we de menselijke maat in de zorg. Het
persoonsgebonden budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten.
Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden geregeld. Wel is het van belang om de kwaliteit
te blijven garanderen. De gemeente is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij
deskundige zorgverleners. Misbruik van het PGB dient de gemeente actief tegen te gegaan. Achteraf
moeten mensen verantwoording afleggen om fraude tegen te gaan. De financiële middelen van het
PGB mogen evenmin ‘verdwijnen’ in financieringsconstructies voor zorgvastgoed.

5.13

Organisatie van de zorg

Zorg gaat over mensen. Het CDA kiest daarom voor een zorgstelsel waarin de cliënt centraal staat,
waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en
intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is.

5.14

Cliëntparticipatie

De gemeente heeft diverse adviesraden op het gebied van zorg en welzijn. Het is van belang dat hier
ook ervaringsdeskundigen in deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste uitleggen hoe ze de zorg
ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over
nieuwe voorstellen maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Ook bij de dagelijkse
praktijk zoals de keukentafelgesprekken is (onafhankelijke) cliëntondersteuning wenselijk.

5.15

Regeldruk binnen de zorg

Door het veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak ‘door de bomen
het sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website en
folders behoeft extra aandacht. De gemeente zorgt voor beperkte en begrijpelijke procedures,
formulieren en subsidies.

5.16

Werk en participatie

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toeleiden naar werk.
De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en flexibele aanpak
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onmogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het
CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk
voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

5.17

Werk

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs,
WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen waarvoor betaald werk
een brug te ver is, is participatie van belang. Voor het CDA is de tegenprestatie dan een middel om
mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever
worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de
tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan. Het CDA wil voorkomen dat
jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en
voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.

5.18

Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in
de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van gemeenten. Ook hier geldt dat de
inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En
voorkomen is beter dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de
minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk
zijn van een uitkering hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze verkeren in een situatie
die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden. De gemeente dient projecten met
vrijwilligers in te zetten voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld
is ‘schuldhulpmaatjes’. De gemeentelijke schuldhulpverlening dient snel te helpen. Er mogen geen
wachtlijsten ontstaan. Maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding worden ondersteund
door de gemeente. Deze initiatieven moeten een tijdelijke oplossing zijn en blijven. De gemeente
ondersteunt waar nodig bij het vinden van een geschikte accommodatie. De gebruikers van deze
initiatieven hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat
hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk
waardoor de initiatieven ook voor hen tijdelijke voorzieningen blijven. Speciale aandacht en hulp dient
besteed te worden aan kinderen die opgroeien in armoede.

6. Eerlijke economie
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten
kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn
talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid
en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat
kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie wordt rekening
gehouden met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk,
mantelzorg of andere zorgtaken. Het CDA wil kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale
economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. De gemeente schept randvoorwaarden die
gunstig zijn voor een florerende lokale economie en die bedrijven ondersteunen.
Speerpunten:
a. Nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk gasvrij.
b. Alle nieuwbouw zo veel mogelijk energieneutraal.
c. Vereenvoudiging gemeentelijke regelgeving.
d. Om zo veel mogelijk beperking van geluidhinder en verbetering van de luchtkwaliteit te
verkrijgen dient ondermeer de gemeente in overleg met bewoners te kijken naar de beste
oplossingen.
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e. Er dient in overleg met de bewoners bezien te worden of en hoe uitbreiding van
geluidsschermen langs de rijkswegen gewenst is, waaronder het ‘dichten van het gat in West’
met bijvoorbeeld doorzichtige schermen.
f. Monitoring van het meetpunt Nieuw Reijerwaard en zo nodig maatregelen ter beperking van
geluidsoverlast.
g. Geen uitbreiding van gebieden met betaald parkeren en bestaande parkeertarieven kritisch
beoordelen of deze gehandhaafd moeten worden.
h. Openbaar gebied bij winkels dient schoon, heel en veilig te zijn.
i. De mogelijkheden voor gratis WIFI in de openbare ruimte dienen onderzocht te worden.
j. Het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval dient zeer sterk gericht te zijn op het zo
goed mogelijk faciliteren van de burger om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en
ontwijkgedrag (afvaltoerisme) tegen te gaan. Het betalen van een tarief per ‘klepbeweging’ of
grof vuil ophalen dient in dat verband zo veel mogelijk voorkomen te worden.

6.1 Ondernemerschap
Het CDA vindt dat de gemeente ondernemerschap in de verschillende bedrijfsfasen moet stimuleren,
vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het adagium van deze tijd. Startende jonge
ondernemers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te
onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen. De gemeente ondersteunt het gebruik van
leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te
huisvesten. Daarbij wordt samengewerkt met banken en lokale vastgoedeigenaren. Daar waar
samenwerking niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen met Ondernemersfondsen en
Bedrijfs Investerings Zones (BIZ). De inleg in het ondernemersfonds draagt bij aan algemene
investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten.
Ondernemersplatformen worden door de gemeente gestimuleerd. De gemeente zorgt voor adequaat
onderhoud van en veiligheid in de openbare ruimte op bedrijventerreinen en bij winkels.

6.2 Werkgelegenheid
Werkgeversservicepunten zijn de aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven
creatief te zoeken naar vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste
mensen daarbij te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren om efficiëntie van bedrijfsvoering te
zoeken binnen het bedrijf door zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden. Werklozen
die zelfstandig ondernemer willen zijn worden gestimuleerd. Particuliere programma’s kunnen daarbij
helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opgebracht worden uit het re-integratiebudget, of
- achteraf - uit bespaarde uitkeringen. Belangrijk is dat bestaande ondernemers hun kennis en ervaring
beschikbaar stellen om startende ondernemers te kunnen bijstaan.

6.3 Iedereen aan het werk
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald
werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Het CDA vindt dat
wanneer mensen in een uitkeringssituatie verkeren zij zo mogelijk een tegenprestatie leveren. Dit mag
niet ten koste gaan van regulier werk.

6.4 Korte metten met fraude
Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is
onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden. Fraude is diefstal van de
gemeenschap en het CDA vindt dat de gemeente dit met kracht dient te bestrijden.

16
CDA Ridderkerk verkiezingsprogramma 2018-2022

definitieve versie

19-1-2018

6.5 Woonomstandigheden arbeidsmigranten
Woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn een zaak van de gemeente. Voor sommige
bedrijfstakken zijn arbeidsmigranten onmisbaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen
arbeiders die hier tijdelijk (kort en lang) verblijven, en arbeiders die zich hier willen vestigen. De
gemeente moet die laatste groep stimuleren om zich als inwoner in te schrijven. Voor kort blijvende
arbeidskrachten zijn pensions en recreatieverblijven geschikt, mits registratie, beheer en toegang tot
taallessen en dergelijke gegarandeerd zijn. Wanneer woningen in dit kader in strijd met de
voorschriften van het bestemmingsplan worden gebruikt dient de gemeente handhavend op te treden.

6.6 Vitale wijken
De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. In het
omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de vitaliteit en
aantrekkelijkheid van de wijken is het nodig dat de bewoners en bezoekers passende belevingen
aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelgeving.
Het CDA zet in op een centrumgebied met een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en
recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en waar de gemeente meedenkt met de
behoeften van alle betrokkenen. De gemeente dient vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met
bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers actief de vitaliteit en aantrekkelijkheid te stimuleren en
te faciliteren. Speciale aandacht dient besteed te worden aan het bevorderen van ‘schoon, heel en
veilig’ in het openbaar gebied bij de winkelcentra, buurtwinkels en winkelstrips. Onderzocht dient te
worden of in het centrum een openbare toiletvoorziening dient te komen. In ieder geval dienen er in
het centrum verwijzingen te komen naar de openbare toiletvoorzieningen in het gemeentehuis.
6.7 Ruimte geven
Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te brengen,
samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is het essentieel dat de
regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit. Bijvoorbeeld bij gewenste ontwikkelingen
wijzigen van het bestemmingsplan.
6.8 Kansen benutten
De aanleg van een glasvezelnetwerk voor snel internet dient door de gemeente zo spoedig mogelijk
bevorderd te worden ten behoeve van betere en snellere communicatiemogelijkheden voor inwoners
en ondernemingen. De mogelijkheden voor gratis WIFI in de openbare ruimte dienen onderzocht te
worden.
Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie
voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen van de gemeente. Betrokkenheid
van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is vanzelfsprekend.
Belemmeringen die worden ervaren bij ondernemerschap dienen bij het beleid te worden betrokken.
Om ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten toe te staan.
Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. Het CDA is voorstander
van het rechtvaardig toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt in
het economisch belang van de gemeente. Het tijdelijk gebruik van bestaande bouw of het toestaan van
nieuwbouw zonder dat dit direct prijsopstuwend werkt voor zittende ondernemers, past binnen een
gunstig ondernemersklimaat. In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is
flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het
schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.
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6.9 Omgevingskwaliteit koesteren
Het CDA zet in op versterking van de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van
land- en tuinbouwgrond moet zo mogelijk worden voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel
mogelijk met agrarische ondernemers worden samengewerkt bij realisatie en onderhoud.
Medewerking voor ruil of verkoop voor betrokken eigenaren is nodig. Na zorgvuldige afweging moet
voor een herstructurering of gebiedsontwikkeling in het uiterste geval onteigening als een
noodzakelijk instrument mogelijk zijn.
De kwaliteit van de (woon)omgeving wordt mede bepaald door geluidhinder en luchtkwaliteit. Via de
rijkswegen A15 en A16 heeft Ridderkerk een goede ontsluiting. Maar deze zorgen ook voor overlast
met fijnstof en geluid. Het CDA zet in op zo veel mogelijke beperking van geluidhinder en verbetering
van de luchtkwaliteit ondermeer door uitbreiding van geluidsschermen langs de rijkswegen waaronder
in overleg met de bewoners eventueel het ‘dichten van de gaten’ in West, Oost, Drievliet en
Oostendam. Dit geldt ook voor het dichten van het gat ter hoogte van het rioolgemaal langs de
Rotterdamseweg. Alternatieve vormen dienen daarbij nadrukkelijk aan de orde te komen zoals
doorzichtige schermen. Daarnaast dient het stoken van hout door particulieren in houtkachels,
vuurkorven en open haarden door de gemeente ontmoedigd te worden door ondermeer goede
voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s bij inademing en nadelige milieueffecten van de
uitstoot van de rookgassen.
6.10

Duurzaamheid

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig
onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een
theorie: de drie P’s, People (mensen), Planet (aarde) en Profit (winst). Naast het feit dat we geld willen
verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het
milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. De
volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van
de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het
vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”
Kortom, bij duurzaamheid moet gekeken worden naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde
hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de
economie in gevaar komen. In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie,
afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat
kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel
staat. Maar ook om een duurzame economie.
Het voorgaande geldt allemaal ook voor een Ridderkerk dat we door willen geven!

6.11

Een duurzame toekomst

Een duurzame toekomst vraagt van de overheid in het algemeen om investeringen in de economie en
de infrastructuur van ons land. De gemeente dient hierbij ook zijn aandeel te leveren. Het CDA wil dat
de gemeente hierbij vooral aansluit bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen
de ruimte biedt. Bijvoorbeeld het stimuleren van bouwen van bedrijfspanden of -kassen die op een
goed moment weer omgevormd kunnen worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken
kunnen worden. De gemeente dient het goede voorbeeld te geven wanneer deze zelf opdrachtgever is.
Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen duurzaam worden geïsoleerd.
Isolatie van gebouwen is een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te
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dringen. Er mogen geen nieuwe windmolens komen binnen de gemeentegrenzen dan degene waartoe
de gemeente verplicht is.
De gemeente is ondermeer verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dit dient zo
veel mogelijk gerecycled te worden. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en
3) recycling. Het beleid dient hierbij sterk gericht te zijn op het zo goed mogelijk faciliteren van de
burger om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en ontwijkgedrag (afvaltoerisme) tegen te gaan.
Het betalen van een tarief per ‘klepbeweging’ of grof vuil ophalen dient in dat verband zo veel
mogelijk voorkomen te worden. Dit mede i.v.m. bepaalde soorten restafval (o.a. luiers) waardoor
bepaalde groepen onevenredig financieel getroffen worden. Uitgangspunt moet zijn dat ten opzichte
van de bestaande situatie inwoners er niet financieel op achteruit gaan.

6.12 Energietransitie
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantroffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de
kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk
initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het
gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.
De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding
en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo
laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Gemeenten
maken afspraken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd
of vervangen (vooral in nieuwbouwwijken). Het ontstaan van regionale energiecoöperaties wordt
gestimuleerd. In het Omgevingsplan worden in samenwerking met betrokken partijen waaronder de
netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden gesteld aan de keuze voor de toekomstige energie
infrastructuur. Subsidiemogelijkheden voor grootschalige installatie van zonnepanelen dienen
onderzocht te worden.

6.13 Gezonde gemeentefinanciën
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en
overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het
grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt
aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld,
(mede) opgebracht door de inwoners (en bedrijven) in de gemeente. Het CDA vindt dat duurzaam
omgegaan moet worden met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het
duurzame financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en
gematigde lokale lasten. De gemeentelijke belastingen en heffingen dienen zo laag mogelijk gehouden
te worden. Tarieven van leges en heffingen zijn zoveel mogelijk kostendekkend en moeten een
redelijke verhouding hebben tussen de producten, diensten en voorzieningen.
De gemeentelijke uitgaven en investeringen vormen geen doelen op zich. Ze dragen bij aan
maatschappelijke doelen. Er dient voldoende weerstandsvermogen te zijn om tegenvallers te kunnen
opvangen. De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond of andere bezittingen mag niet bedoeld
zijn om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente moet een duurzaam en solide financieel beleid
voeren.

6.14 Omgevingswet
Nadat de gemeente in de afgelopen raadsperiode veel taken van het Rijk gekregen heeft in het sociaal
domein is de volgende decentralisatie alweer aanstaande. In 2019 of 2020 wordt de nieuwe
Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu.
Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze stellen de
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gemeente in staat om daadwerkelijk integraal omgevingsbeleid te gaan voeren en keuzes te maken met
en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en
economische. In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes die het CDA maakt binnen de
nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet duidelijk. De implementatie van de Omgevingswet is
echter nog volop in ontwikkeling.
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