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 Reimerswaal 

Het kan anders  

Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland 
financieel en sociaal economisch gezien moeilijke tijden, maar ook maken we ons op 
voor een grote taakverdeling binnen de overheid op het gebied van de sociale en 
maatschappelijk economische taken. Vanuit de Rijksoverheid en provincie  worden 
de uitvoering van de AWBZ, de zorg rondom de jeugd en de zogenaamde 
participatiewet gedecentraliseerd richting de gemeente. 
Dit zal van een ieder van ons veel gaan vergen. Het geheel overziende hebben we 
als CDA-Reimerswaal de volgende conclusie getrokken: 
 
“We zullen het anders aan moeten gaan pakken !” 
 
Medio november 2012 zijn we als CDA-leden bij elkaar gaan zitten en hebben we 
onszelf de vraag gesteld: “Kunnen we voor onze gemeente een visie opstellen, die 
richting geeft aan de op de gemeente afkomende ontwikkelingen, zoals de 
decentralisaties en de terugtrekkende rol van de overheid? Dit alles in de 
wetenschap dat de gemeentelijke financiële middelen sterk teruglopen. 
 
We vinden het belangrijk om in beeld te blijven brengen waar het CDA voor staat. Wat 
waren de ideeën en motieven om het CDA op te richten? Waar komen we ook alweer 
vandaan? En… vormen de argumenten van toen nog steeds een solide basis waar 
we anno 2013 op willen en kunnen bouwen? Na intensieve discussies 
concludeerden we dat dit nog steeds het geval is. Tevens constateerden we dat er 
voldoende ruimte is voor lokale invulling. Een belangrijke constatering is dat onze 
vier uitgangspunten gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en solidariteit perfect geschikt zijn om als basis te dienen voor een 
vernieuwende inrichting van de maatschappij. 
We zien een overheid die zich terugtrekt. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor 
initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld. Dat biedt volop kansen voor het 
CDA-gedachtegoed. Van oudsher hebben wij ons als partij weten te onderscheiden, 
doordat we altijd het belang onderstreept hebben van het gezin, de familie, de 
verenigingen en de kerken. 
 
 
 



 

Drie speerpunten 
Zoals gezegd: we leven in een bijzonder tijdsgewricht. De drie decentralisaties 
hebben grote gevolgen voor de gemeenten en hun inwoners. De omvang en 
intensiteit zijn ongekend en zonder precedent. Dit, gekoppeld aan de sterk 
teruglopende gemeentelijke budgets, vraagt in bestuurlijk gemeenteland alle hens 
aan dek.  
 
Als CDA-Reimerswaal gaan we deze uitdaging volop aan. In de achterliggende 
periode hebben we ons als CDA-Reimerswaal nadrukkelijk bezig gehouden met de 
uitdagingen, die voor ons liggen. Waar liggen kansen? Wat zijn de uitdagingen? Hoe 
verhoudt zich dit alles tot onze identiteit? Waar voelen we ons thuis en wat betekent 
dat voor ons?   
Op deze vragen hebben we antwoorden geformuleerd en we hebben vervolgens de 
keus gemaakt om in te zetten op drie speerpunten: de fysieke leefomgeving, de 
sociale leefomgeving en het terugdringen van doorgeschoten regelgeving. 
 
Luisteren 
We werken vanuit de basis. Hiertoe rekenen we de maatschappelijke, kerkelijke en 
sociaal-culturele verbanden, die er in al onze kernen zijn. Maar natuurlijk zullen we 
ook de kracht van het gezin en de familie benutten. We willen goed luisteren naar 
onze inwoners, hen daarbij geen gouden bergen beloven, maar eerlijk aangeven wat 
er wel of niet kan en waar we als CDA-Reimerswaal achter willen en kunnen staan.  
 
Als CDA-Reimerswaal willen we duidelijk naar voren brengen dat we ons doen en 
laten mede baseren op onze Christelijke identiteit. We willen er geen onduidelijkheid 
over laten bestaan dat dit gegeven in onze afwegingen, keuzes en handelen een 
zeer belangrijke rol speelt.  
Er komen andere tijden op ons af, maar dat hoeven vanuit het perspectief van het 
CDA bezien niet per definitie mindere tijden te zijn. We hebben als partij veel in huis. 
Graag willen we die kwaliteiten en inzichten gebruiken om aan te koersen op betere 
tijden. 
  



 

De samenleving, niet de overheid 
 

 Hulp en ondersteuning niet op afstand maar in de buurt. 

 Samenwerken met verenigingen en diaconieën.  

 Laagdrempelig; goed voorbeeld is ‘buurtzorg’. 

 Bevorderen dat de gemeente samenwerkt met zorginstellingen. 

 De gemeente moet wel betrokken blijven; als “regisseur “ of stimulator.  

 In plaats van de professional, zal het de burger zijn die aan bod komt. 

 Wij staan voor de bevordering van de sociale samenhang in de kernen en we 
zullen ons inzetten om de dorpshuizen ook hierin een blijvende rol te laten 
spelen.  

Wij zien een taak voor iedereen  
 

 Dit geldt voor de werkenden en de vrijwilligers. Maar dit geldt ook voor 
uitkeringsgerechtigden. 

 We zullen bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk aan het sociaal 
maatschappelijk verkeer deelnemen.   

 Verbindingen tussen jongeren en ouderen bevorderen. 

 De gemeente dient de sterke en zwakke groepen te verbinden. 

 Bevorderen dat bepaalde verantwoordelijkheden voor de wijk of kern via  een 
lump sum budget geregeld worden. 

 Stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger. 

Een eerlijke economie 
 

 Prioriteit geven aan lokale ondernemers.  

 Stimuleren innovaties op agri- en aqua gebied.  

 Steun geven aan de visserijwereld. 

 Steun geven aan sociale ondernemingen. 

 Maatschappelijke participatie van bedrijven vanuit de gemeente helpen 
bevorderen. 

 Zorgen voor evenwicht tussen moraal en regels. Wij zijn voor redelijkheid en 
billijkheid. 

 Het terugdringen van de doorgeschoten regelgeving zal een speerpunt zijn.  

De familie als fundament 
 

 De omslag van AWBZ uitkeringen naar WMO voorzieningen maakt dat we er 
van uitgaan dat we samen met de familie zaken regelen. Het zal van beide 
kanten moeten komen. 



 

 De eigen kracht van het gezin, de familie of de omgeving zal in onze visie 
aangesproken worden. 

 Had vroeger de overheid de regie, nu zal - waar het kan - de burger meer zelf 
bepalen. 

 We zullen bevorderen dat er nieuwe contracten met lokale kleinschalige 
zorgaanbieders ontstaan. 

De toekomst van onze kinderen 
 

 We willen er zorg voor dragen dat onze jongeren hier kunnen blijven wonen. 

 Bij de zorgtaken zal de nadruk liggen op preventie. 

 Korte termijn oplossingen vinden we schijnoplossingen. 

 Het gaat er niet om : “daar heb ik recht op”, maar om de kwaliteit van leven, 
dat betekent dat we samen na moeten gaan hoe we basisvoorzieningen als 
onderwijs en jeugdzorg in de kernen in stand houden. 

 In overleg met de o.a. sportverenigingen nagaan hoe bepaalde voorzieningen 
in de toekomst kunnen blijven voortbestaan. 
 


