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VOORWOORD 

 
‘Respectvol samenleven in onze sterke stad’ is de titel van dit CDA-
Verkiezings- programma 2010-2014. 
Het vormt de grondslag voor de inzet van de voor het CDA gekozen 
leden van de nieuwe gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, die in 
april 2010 van start zal gaan. 
In negen rubrieken wordt aangegeven wat die inzet zal zijn van de 
volksvertegenwoordigers van het CDA.  
Politiek moet praktisch zijn, gaat over concrete zaken. Maar politiek is 
zoveel meer. Politiek gaat over de vraag hoe wij met elkaar willen 
samenleven, hoe wij de samenleving ook voor onze kinderen willen 
inrichten. Wij hebben de wereld immers niet gekregen van onze 
ouders maar geleend van onze kinderen.  

 
In de huidige economisch onzekere periode zijn begrippen als 
duurzaamheid en goed rentmeesterschap van essentieel belang. Het 
CDA is geen one issue of belangenpartij. Zij gaan na of de 
besluitvorming zorgvuldig is. Niet altijd is het mogelijk het individuele 
belang te verenigen met het algemeen belang. Kiezen is dan nodig 
maar wel inhoudelijk en procedureel zorgvuldig. Dat is niet meer dan 
respectvol met elkaar omgaan ook waar je het niet met elkaar eens 
bent. Democratie is meer dan de helft plus een. Een volwassen 
democratie gaat in gesprek, argumenteert en heeft ook respect voor 
de ‘minderheid’; probeert die recht te doen, maar neemt ook 
verantwoordelijkheid. 

 
U ziet het CDA wenst haar ‘ideologische veren’ nog steeds niet af te 
werpen. Opkomen voor waarden en normen is geen zaak van klein 
burgerlijkheid maar een noodzaak om de samenleving leefbaar te 
houden: ‘respectvol samenleven in een sterke stad’. 
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Dit programma kent een opbouw die bestaat uit 3 delen.  
 

1. Ten geleide 
2. Gemeentelijke ontwikkelingen  
3. Uitwerking beleidsthema’s 

 
De uitwerking naar beleidsthema’s kent steeds dezelfde opbouw. 
Eerst wordt een korte analyse gegeven. Daarnaast bevat ieder 
hoofdstuk een vertaalslag naar de CDA uitgangspunten. Ieder 
hoofdstuk wordt gecompleteerd met gemaakte keuzes, waarbij met 
de CDA uitgangspunten kleur is gegeven aan het lokale CDA gezicht. 

 
Ik wil uiteraard iedereen die ideeën heeft aangedragen, zowel 
maatschappelijke organisaties als leden bedanken voor hun bijdrage. 
Tenslotte rest mij een woord van dank aan de leden van de 
programmacommissie die dit programma hebben geschreven. 

 
Wim Jonker 
Voorzitter CDA-afdeling ‘s-Hertogenbosch. 
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TEN GELEIDE 

 
Respectvol samen leven in onze sterke stad ‘s-Hertogenbosch. De 
vier uitgangspunten van het christendemocratische gedachtegoed, te 
weten gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap zijn voor ons bij het opstellen van dit gemeentelijke 
programma steeds leidend geweest. Met dit programma geven wij als 
CDA onze visie weer op de ontwikkelingen in onze gemeente. Juist 
nu nieuwe ontwikkelingen en opeenvolgende veranderingen aan de 
orde van de dag zijn is een blijvende oriëntatie op deze 
uitgangspunten van groot belang. Niet alles is in een programma vast 
te leggen. Ongetwijfeld zijn er in de komende periode ook weer 
onvoorziene ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken die 
om een antwoord vragen. De verbinding met onze CDA 
uitgangspunten zal hierbij altijd als een ‘groene’ draad door onze 
maatschappelijke inzet lopen. 
 
Het CDA 
Het CDA is een brede volkspartij waar een ieder die zich verbonden 
voelt met het mens- en maatschappijbeeld van de christendemocratie 
welkom is. De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente is 
daarmee het ware draagvlak van de gemeente als publiek lokale 
gemeenschap. Het CDA onttrekt zich daarmee aan het versleten 
links-rechts-denken. Het CDA eist daarmee een geheel eigen plaats 
op. Degelijk als het gaat om gemeentelijke financiën. Realistisch en 
vooruitstrevend als het gaat om ons milieu. Een zorgzame overheid 
ter voorkoming van tweedeling want “ieder mens telt” en vasthoudend 
op ons terrein van normen en waarden. 
 
Uitgangspunten 
Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang 
het christendemocratisch gedachtegoed inhoud geven: 
 

1. Gerechtigheid  
Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin 
gerechtigheid een kernwaarde is. De rol en taak van de 
overheid is het streven naar publieke gerechtigheid, in 
wetten en beleid rechtvaardig te regeren en daarin met 
name de belangen van sociaal en economisch zwakken te 
beschermen. 

2. Solidariteit  
Laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Van 
de sterken mogen offers     gevraagd worden voor de 
zwakken. Daarnaast doet het CDA een appèl op burgers 
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en maatschappelijke organisaties om mee te werken aan 
verdere ontplooiing met, door en voor mensen. 

3. Gespreide verantwoordelijkheid 
Overeenkomstig de publieke gerechtigheid als norm van het 
gemeentelijke beleid, moet de gemeente die eigen 
verantwoordelijkheid van mensen en organisaties erkennen 
en bevorderen en hen de ruimte en mogelijkheden geven 
om dat waar te maken. 

4. Rentmeesterschap 
Dit wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met 
zijn of haar woon, werk en leefomgeving ook voor 
toekomstige generaties. Die omvat niet alleen het natuurlijke 
milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten. 

 
Het CDA wil een degelijke en betrouwbare politieke partij zijn, die 
nieuwe wegen inslaat waar altijd vaste waarden aan ten grondslag 
liggen. Besluiten die op steun in de lokale gemeenschap kunnen 
rekenen of initiatieven die eruit voortkomen, zijn duurzamer dan die 
op een krappe basis steunen. Daarom is samenwerking met en 
ruimte geven aan de lokale gemeenschap zo belangrijk. 
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GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 
In de komende periode vraagt het CDA ’s-Hertogenbosch extra 
aandacht voor de volgende thema’s. 
 
 
Stedelijke problematiek 
Vitale steden zijn in de visie van het CDA belangrijk. ’s-
Hertogenbosch is een vitale stad. Steden kennen vaak een hybride 
karakter. Enerzijds vormen zij een ontmoetingsplaats en zijn ze 
broedplaatsen van creativiteit en geven zij aan veel mensen een 
mogelijkheid tot identificatie. Anderzijds is er sprake van een 
toenemend gevoel van onveiligheid, verloedering van buurten en 
wijken en het wegtrekken van gezinnen naar gemeenten buiten de 
stad. Deze opeenstapeling van onderling sterk samenhangende 
omstandigheden vraagt om een bijzondere aanpak. Het CDA kiest er 
voor de mens centraal te stellen, als individu en als mens in relatie tot 
anderen. Op vele terreinen kan hieraan inhoud worden gegeven. In 
de kern betekent dit ruimte geven aan verschillen, zodat er weer een 
stad ontstaat in balans. De menselijke maat is leidend en de kracht 
van de samenleving wordt maximaal benut.  
 
 
 
Verstopte woningmarkt vlottrekken 
Er zijn te weinig betaalbare woningen, vooral voor starters en jonge 
gezinnen. Dit is voor het CDA niet aanvaardbaar. De verstopte 
woningmarkt moet worden vlotgetrokken door de woningproductie 
juist in dit segment op te voeren. De gemeente moet zo goed 
mogelijk randvoorwaarden scheppen voor marktpartijen, 
woningbouwcorporaties en particulieren: 
    . Maatregelen gericht op inkomensgroepen (Zaanse woningmodel) 
    . Keuzevrijheid stimuleren (inspraak kopers en huurders) 
((collectief) particulier opdracht- 
      geverschap) 
    . Toekomstgericht bouwen; meer aandacht voor levensbestendige, 
aanpasbare woningen 
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Integratie en participatie 
De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. In de lokale 
gemeenschap die het CDA voor ogen staat zijn migranten goed 
geïntegreerd. Daarbij hebben mensen recht op hun eigen godsdienst, 
cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in het 
publieke domein mag dat tot uitdrukking komen in eigen instellingen 
en verbanden. Dit alles binnen de kernwaarden van 
gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit van de Nederlandse 
Rechtsstaat. 
Vrijheid schept echter ook de verplichting van eigen 
verantwoordelijkheid voor een ieder om waardig en respectvol om te 
gaan met anders denkenden. Samen leven betekent in de visie van 
het CDA dat we elkaar waar nodig zowel de ruimte geven als elkaar 
opzoeken. En ook dat er waarden en normen zijn die wij in de 
samenleving met elkaar moeten delen om samen te kunnen leven:  
      . Mensen hebben als individu een unieke waarde en dragen een 
persoonlijke  
        verantwoordelijkheid 
      . Mensen hebben recht op eigen levensverbanden 
      . De taal waarin we communiceren is het Nederlands 
      . Wij hebben in vrijheid respect voor elkaar 
      . Solidariteit (rechten en plichten) is wederkerig 
      . Inkomen door arbeid hoort bij een menswaardig bestaan 
      . Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
hun kinderen 
 
 
 
WMO 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) van kracht. De komende jaren zullen de gevolgen van 
vergrijzing meer en meer zichtbaar worden. Binnen de WMO gaat het 
om het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de 
burger. Dit uitgangspunt past goed binnen ons christendemocratisch 
gedachtegoed (gespreide verantwoordelijkheid). Individuen en hun 
sociale omgeving zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en het 
participeren als volwaardige burger. Daar waar dat niet langer gaat of 
niet meer kan, komt de overheid (gemeente) in beeld. 
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Duurzaamheid en klimaatbeleid 
De kwaliteit van het milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid staan 
weer hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Om 
economische groei en het beslag hiervan op onze aarde in balans te 
brengen zullen aangescherpte milieudoelstellingen en meer 
ingrijpende maatregelen onvermijdelijk zijn: 
     . Energiebesparende maatregelen 
     . Duurzame energieopwekking 
     . schoon rijden (CO2 neutraal) 
     . Hergebruik van rest- en afvalstoffen 
     . Waterkwaliteit en –kwantiteit 
 
 
Economische recessie  (kredietcrisis) 
We komen in de komende periode in de ernstigste economische 
crisis sinds de jaren 30, onze gemeentelijke financiën komen verder 
onder druk en de werkloosheid loopt snel op. Het zal een uiterst 
complexe periode 2010-2014 worden waarin wij beleid moeten 
maken. Voorzichtig tonen zich international tekenen van herstel maar 
voor onze stad en inwoners verwachten we toch nog steeds 
aanzienlijke gevolgen. 
Twee uitgangspunten staan hierbij centraal: 1 sociaal vangnet voor 
diegene die het hardst getroffen worden, 2 werken aan vertrouwen in 
de economie en dus ook geen lastenverzwaring voor burgers. 
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1. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 

 
Het is essentieel dat burgers en bedrijven zich veilig voelen en ook 
veilig weten in de woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente heeft 
hierbij een belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Het 
veiligheidsbeleid krijgt vooral vorm in de samenwerking met politie, 
justitie, jeugdzorg, woningcorporaties en andere veiligheidspartners 
in het veiligheidshuis.  
 
Het CDA ‘s-Hertogenbosch vindt hierbij drie pijlers van belang. Het 
eerste is het bestrijden en tegengaan van geweld en crimineel 
gedrag. Regels dienen gehandhaafd te worden en overtredingen 
bestraft (1). Een tweede pijler is preventie. Ingezet moet worden op 
het tegengaan van criminaliteit en overlast. Dit gebeurt door 
voorlichting, samenwerking met en ondersteuning van scholen, 
ouders, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook fysieke 
maatregelen zoals cameratoezicht en afspraken met de horeca zijn 
van belang (2). Een derde pijler is participatie. Het gaat daarbij om 
het ondersteunen om de eigen verantwoordelijkheid weer te kunnen 
nemen en dragen (3). Deze drieslag moet worden gemaakt. 

Veiligheid en leefbaarheid 

1. Het tegengaan van geweld en overlast is volgens het CDA ’s-
Hertogenbosch een belangrijk speerpunt in het veiligheidsbeleid. 
Geweld en ander crimineel gedrag moet streng worden gestraft, 
waarbij aanpak van jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren 
hoge prioriteit heeft. 

2. De gemeente is regisseur van dit veiligheidsbeleid. De gemeente 
dient erop toe te zien dat de partners in het veiligheidshuis nauw 
met elkaar samenwerken. Aan alle partners worden duidelijke 
doelen meegegeven. De gemeente zorgt ervoor, dat deze 
doelen regelmatig worden getoetst en zonodig worden 
bijgestuurd. 

3. Overlast en jeugdcriminaliteit dienen te worden tegengegaan. 
Ook het opnieuw terugvallen van jeugdigen in overlastgevend en 
crimineel gedrag. De gemeente dient – in het veiligheidshuis - in 
te zetten op samenwerking met scholen en ondersteuning van 
ouders bij de opvoeding. Zo nodig wordt steun gegeven “achter 
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de voordeur” en wordt nauwere samenwerking gezocht met 
scholen en andere maatschappelijke instellingen. 

4. De criminaliteit, het geweld en de overlast afkomstig van 
bezoekers van de horeca dienen te worden tegengegaan door 
een “lik op stuk” beleid. Vooral tijdens de zogenaamde “hete” 
uren zal er meer politie op straat moeten zijn. Dit betekent, dat 
de inzet van de politie ook meer flexibel moet zijn: minder inzet 
op de door de weekse uren overdag, maar meer inzet in de 
avonduren en de weekenden.  

5. Criminaliteit en overlast door groepen jeugdigen in de wijken 
moet worden tegengegaan. Hiervoor dienen flexibel inzetbare 
politieteams beschikbaar te zijn. Daarnaast dient er meer inzet te 
komen van jeugd- en jongerenwerkers. Dit alles om te 
voorkomen dat geweld en overlast geaccepteerd wordt en niet 
stevig wordt bestreden. Er wordt sneller gebruik gemaakt van 
een samenscholingsverbod. 

6. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve maatregelen 
tegen crimineel gedrag en overlast van jongeren op buurt- en 
wijkniveau werkt de gemeente samen met 
bewonersorganisaties, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. 
Evenals met ouderen- en jongerenorganisaties, culturele 
verenigingen en onderwijsinstellingen. Voldoende middelen om 
uitvoering te kunnen geven aan deze buurt- en wijkplannen zijn 
voor het CDA essentieel. 

 
 
7. Per wijk zal een zogenaamde veiligheidsindex worden 

geïntroduceerd. Hierin is het gewenste en het werkelijke 
veiligheidsniveau in de wijk verwerkt. Aan de hand van deze 
veiligheidsindex wordt periodiek getoetst hoe het staat met het 
veiligheidsniveau in de wijk. Is het werkelijke veiligheidsniveau 
lager dan het gewenste veiligheidsniveau dan zal moeten 
worden bijgestuurd. Dit kan betekenen dat extra middelen 
worden ingezet. 

8. De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit van de openbare 
ruimten; “schoon en heel” zijn de criteria waaraan deze moeten 
voldoen. Dit betekent, dat de basiskwaliteit van de openbare 
ruimten, waarbij beheer, onderhoud en inrichting een rol spelen, 
op niveau zal worden gebracht. Bewoners, bedrijven en scholen 
worden – vanuit de idee van gespreide verantwoordelijkheid – 
betrokken bij het schoon en heel houden van de wijk en buurt. 

9. De gemeente stimuleert de sociale samenhang om het gevoel 
van sociale onveiligheid tegen te gaan. Malafide huis- en 
pandeigenaren worden geconfronteerd met een ‘lik op stuk’ 
beleid. Hierbij werken Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, 
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Belastingdienst en FIOD samen. De gemeente ondersteunt de 
bedrijven bij het verbeteren van de veiligheid op 
bedrijfsterreinen. Het gaat daarbij om politie-inzet, ondersteuning 
bij veiligheids- plannen voor bedrijfsterreinen en fysieke 
maatregelen, zoals onder andere cameratoezicht. 

10. Criminaliteit en overlast moeten worden tegengegaan. 
Overtreders moeten hard worden  

      aangepakt. Dit is nodig om de sociale samenhang en 
geborgenheid terug te brengen. 
11. Ouders blijven ook buitenshuis verantwoordelijk voor het gedrag 

van hun kind en worden hier op aangesproken. Bij overlast op 
straat of misdragingen op school krijgen ouders een brief thuis 
gestuurd; een minderjarig kind die op het politiebureau terecht 
komt, moet door de ouders persoonlijk worden opgehaald. 

12. Het aantal coffeeshops moet worden teruggedrongen. Het CDA 
streeft naar een reductie tot nul op de lange termijn. Op korte 
termijn dienen coffeeshops in de buurt van scholen, 
sportaccommodaties, jongeren- en jeugdvoorzieningen en 
kinderrijke woonbuurten te verdwijnen.  

13. Het gebruik van meer verlichting in uitgaansgebied en op 
onveilige plekken om crimineel gedrag in de avonduren te 
voorkomen heeft de voorkeur, daarnaast kan cameratoezicht 
aanvullend worden ingezet.  

14. Organisaties zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het 
waarborgen van de veiligheid tijdens evenementen. Politie is 
hierbij, in beginsel, alleen verantwoordelijk voor het waarborgen 
van de veiligheid in gebieden buiten het evenementen terrein.  

15. Verloedering van winkelcentra en woonwijken nodigt uit tot 
criminele activiteiten. De gemeente dient bij constatering van 
verloedering een plan van aanpak te maken om deze 
winkelcentra en of woonwijken gericht aan te pakken.  
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2. GEZIN, JONGEREN EN OUDEREN 

 
Het CDA vindt dat het gezin en goede gezinsrelaties een natuurlijke 
basis zijn voor ouders en kinderen om te functioneren in de 
maatschappij. Terecht mogen hoge eisen gesteld worden aan de 
opvoeding, Dat is niet altijd gemakkelijk. Werk en zorg voor kinderen 
moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Ouders en opvoeders dienen 
zo nodig ondersteund en gestimuleerd te worden bij hun opvoedende 
taken (opvoedingsondersteuning). 
 
Met de meeste jongeren in ’s-Hertogenbosch gaat het gelukkig goed. 
Maar er zijn ook jongeren die problemen hebben en problemen 
veroorzaken: thuis, op school en op straat. Het CDA wil deze 
problemen actief aanpakken. Signalen die erop (kunnen) wijzen dat 
het met kinderen of jongeren niet goed gaat, moeten serieus worden 
opgepakt. Hierin dient proactief gehandeld te worden door gemeente 
en hulpinstellingen zo nodig tot “achter de voordeur”. Voor ernstige 
probleemgezinnen wordt intensieve begeleiding aangeboden. 
Aanvaarding van deze hulp is echter niet vrijblijvend. Het belang van 
het kind vraagt dat ouders/opvoeders hieraan meewerken. 
 
Ouderen zijn bij hun pensionering “pas” 65 jaar en vormen een vitale, 
steeds bij ’s-Hertogenbosch betrokken groep inwoners. Lang niet 
iedere ouder vraagt zorg. Het CDA vindt dat ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig moeten kunnen wonen. Dat vraagt om woningen waarin 
dat mogelijk is: levensloopbestendige woningen, maar ook woningen 
waarin men zelfstandig kan wonen met de nodige zorg. In de wijken, 
bij winkelcentra, bij zorgcomplexen, in ieder geval midden in de 
maatschappij. Dat bevordert de band tussen de generaties, tussen 
ouders, kinderen en kleinkinderen. Daar moet de gemeente  
’s-Hertogenbosch samen met de woningcorporaties voor zorgen. 
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Gezin 

1. In het College van B&W moet een portefeuillehouder voor jeugd- 
en gezinszaken worden behouden. 

2. Goede gezinsrelaties zijn essentieel voor een evenwichtige 
persoonlijkheids- ontwikkeling, met name van het jonge kind. Het 
CDA vindt het belangrijk dat het gezin een basis voor ouders en 
kinderen is, van waaruit zij in hun sociale omgeving kunnen 
functioneren. 

3. De gemeente creëert voldoende kinderopvangplaatsen. Het CDA 
stimuleert naast reguliere kinderopvang ook kinderopvang door 
particulieren. 

4. Door het betrekken van sportverenigingen bij buitenschoolse 
opvang kan goede kinderopvang worden gerealiseerd. 
Daarnaast komt breedtesport in beeld.   

5. Een verlengde schooldag voor kinderen van 4 tot 16 jaar maakt 
mogelijk dat kinderen ook na schooltijd activiteiten worden 
aangeboden. Hierdoor kunnen zij op een speelse manier hun 
sociale vaardigheden vergroten en kennismaken met zaken als 
computers en cultuur. Huiswerkbegeleiding - voor oudere 
kinderen van groot belang - kan hierin ook een plaats krijgen. 

6. Het in goede staat houden en eventueel uitbreiden van de 
speelgelegenheden in de wijken verdient alle aandacht. 
Speelgelegenheden bij scholen staan hierbij vooraan. 

7. Een groene en schone publieke ruimte verhoogt de leefbaarheid. 
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om hiervoor zorg te 
dragen: geen afval op de straat; geen graffiti op de muren! 
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Jongeren 

1. Het CDA pleit voor een Jongerenplatform, waarin jongeren met 
vertegenwoordigers van de gemeente kunnen overleggen en 
afspraken maken. 

2. Er blijven middelen beschikbaar voor goede initiatieven voor en 
door jongeren. Deze moeten zij zelf – op een te verantwoorden 
wijze - kunnen besteden. 

3. Bij nieuwe wijken wordt voor spelen een ruimtegebruik van 
minstens 3% aangehouden. Bij de inrichting van de openbare 
ruimte wordt rekening gehouden met jongeren bijvoorbeeld door 
het aanleggen van een speelveld. Het aantal openbare ruimten, 
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, moet worden 
uitgebreid. 

4. Een belangrijk onderdeel van jongerenbeleid is naar de mening 
van het CDA ‘vroegtijdige signalering’ van problemen. Het gezin 
en de scholen hebben hierin een belangrijke taak. 

5. Bij preventieve maatregelen om criminaliteit en overlast van 
jongeren te voorkomen heeft de gemeente in samenwerking met 
haar partners een aanvullende rol. Bijvoorbeeld bij de 
beïnvloeding van de leefstijl van jongeren in een negatieve 
groepscultuur. 
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Ouderen 

1. Een deel van de ouderen behoort tot de kwetsbaren in de 
samenleving. Dit kan zijn door een laag inkomen, vereenzaming, 
slechte gezondheid of een combinatie van deze factoren. Het 
CDA wil vooral aan deze groep aandacht besteden. 

2. Het verstrekken van duidelijke informatie over de mogelijkheden 
voor financiële ondersteuning voor ouderen blijft nodig. Dit is 
onder andere mogelijk door ondersteuning te blijven aan de 
vrijwillige ouderenadviseurs die ouderen individueel helpen hun 
weg te vinden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

3. Naast het verstrekken van ondersteuning en voorzieningen is 
mantelzorg - dat is niet beroepsmatige zorg door een familielid, 
buur of vriend voor een hulpbehoevende -  van groot belang om 
tegemoet te komen aan de hulpvraag van ouderen.  

4. Het CDA wil openbaar vervoer, collectief vervoer en 
ouderenvervoer goed op elkaar  afstemmen. Belangrijke 
voorzieningen moeten voor ouderen goed bereikbaar en 
toegankelijk zijn. 

5. De gemeente stimuleert het levensloopbestendig bouwen. Dit 
houdt in dat er bij nieuwbouwprojecten aanpasbare woningen 
worden gebouwd. 

6. Initiatieven om tot speciale wooneenheden bij zorgcomplexen te 
komen, moeten worden ondersteund. Er moeten voldoende 
accommodaties komen voor ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling bij appartementencomplexen. 

7. Organisaties van en voor ouderen worden ondersteund bij het 
opzetten van voorzieningen en activiteiten om vereenzaming 
tegen te gaan. Ouderen die een rol in de samenleving willen 
blijven vervullen, bijvoorbeeld als vrijwilliger, worden daarin 
gestimuleerd. 

8. De gemeente moet met ouderen en hun organisaties 
communiceren en hen betrekken bij het beleid, ondermeer als 
het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en woon- 
en zorgvoorzieningen. 
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3. PARTICIPATIE, ZORG, WELZIJN, SOCIAAL BELEID EN 
INTEGRATIE 

 
Mensen komen in de visie van het CDA het meest tot hun recht in 
hun relaties met anderen. Het participatiebeleid moet daarop gericht 
zijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning legt het accent op de 
verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. Zelf doen wat 
mogelijk is; de gemeente biedt ondersteuning aan burgers die niet 
actief of zelfstandig kunnen zijn. Voor het CDA telt ieder mens. De 
uitgangspunten gerechtigheid en solidariteit doen een appèl om ieder 
individu tot zijn of haar recht te laten komen. Samen leven betekent 
omzien naar elkaar. Met als uitgangspunt: niet wat iemand is maar 
wat hij of zij concreet doet is van betekenis. 
 
Bij armoedebeleid gaat het enerzijds om inkomensbeleid, anderzijds 
om maatschappelijke participatie en bestrijding van sociaal isolement. 
In het algemeen geldt dat betaald werk de beste manier is om uit de 
armoede te ontsnappen. 

Participatie 

1. Vrijwilligers zorgen voor een belangrijke invulling op 
maatschappelijk vlak. Er is een tekort aan vrijwilligers. Een 
goede ondersteuning van vrijwilligers door de gemeente is dan 
ook van groot belang. In overleg met vrijwilligers wordt bekeken 
hoe de gemeente die steun het beste kan realiseren binnen haar 
bevoegdheden. 

2. Het Bossche verenigingsleven verdient het om zoveel mogelijk 
ondersteund te worden. Het subsidiebeleid zal daarop gericht 
moeten zijn. 

3. De buurt- en wijkcentra hebben een belangrijke 
ontmoetingsfunctie. Door integrale samenwerking met 
maatschappelijke organisatie kunnen de centra deze functie 
beter uitoefenen. Dergelijke samenwerking moet daarom door de 
gemeente worden ondersteund en gestimuleerd. 

4. De maatschappelijke stage in het onderwijsprogramma sterkt het 
maatschappelijk bewustzijn van de jeugd. Momenteel beperken 
de maatschappelijke stages zich vooral tot de zorgsector. De 
gemeente dient zich in te spannen meer mogelijkheden te 
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creëren voor scholieren om de maatschappelijke stage in te 
vullen.  

5. Lokale media zijn zowel vanuit democratisch als maatschappelijk 
oogpunt van groot belang. De gemeente dient de lokale media 
daarom te faciliteren met geschikt materiaal. De lokale omroep 
draagt ertoe bij de activiteiten in de stad in beeld te brengen en 
biedt alle burgers een stem. 

6. Levensbeschouwelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij 
de bewustwording van maatschappelijke problemen. De 
gemeente is verplicht aandacht te besteden aan het betrekken 
van deze organisaties bij sociale problemen. 

Zorg en welzijn 

1. Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien nodig is het 
uitgangspunt bij het WMO-beleid. Hierbij dient de gemeente te 
zorgen voor dekking van de kosten, ook als dat uit eigen bijdrage 
is. 

2. Kwaliteit van diensten en voorzieningen is het leidende principe bij 
aanbestedingen in het kader van de WMO. 

3. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid richt zich vooral op preventie 
en vroegsignalering van gezondheidsrisico’s, ziektes en 
aandoeningen onder kinderen en jongeren als ook onder 
bepaalde (leeftijds)groepen niet westerse allochtonen. 

4. Het CDA vindt dat de gemeente de regie moet nemen bij de 
noodzakelijke afstemming tussen jeugdgezondheidszorg, 
jeugdbescherming, jeugdbeleid en jeugdzorg. 

5. Mensen kiezen zelf tussen ‘zorg in natura’ of een 
‘persoonsgebonden budget’ (PGB). Er dient een duidelijke 
controle te zijn op het PGB om misbruik te voorkomen.  

6. Het CDA is een voorstander van een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage. 

7. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dient continuïteit 
en zekerheid voor de mensen gewaarborgd te worden. Dat 
betekent onder meer goede voorlichting aan burgers en 
organisaties. 

8. Praktische ondersteuning voor mantelzorgers is voor het CDA een 
absolute noodzaak. 

9. Ieder kind in problemen heeft recht op tijdige jeugdzorg. 
Bureaucratische procedures en wachtlijsten moeten opgelost 
worden. 

10. Het CDA houdt vast aan een gestructureerde opvang van dak- 
en thuislozen. De opvang moet gericht zijn op resocialisatie. 

11. De gemeente voert een actief beleid tegen misbruik van drugs 
en alcohol en tegen gokverslaving. 
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12. De gemeente voert een minderhedenbeleid dat aansluit bij of 
deel uitmaakt van het algemene welzijnsbeleid.  

13. Iedere vorm van racisme en discriminatie wordt met kracht 
tegengegaan.  

14. Samenhang, samenwerking en synergie moeten worden 
aangebracht tussen instellingen die een primaire taak hebben 
ten aanzien van de doelgroepen van de WMO. Dit kan onder 
andere door minder bureaucratie, meer efficiente beheersing en 
controle en meer sociale dialoog tussen burgers, overheid en 
maatschappelijke instellingen. Hierdoor wordt bevorderd dat 
burgers zich meer gaan inzetten voor de samenleving.  

Sociaal beleid 

1. Het CDA is van mening dat een sterke stad (onze stad) bij uitstek 
een sociale stad moet zijn. In het beleidsplan op hoofdzaken moet 
daarom een sterk accent komen te liggen op sociaal beleid. 

2. Het CDA kiest voor een gemeentelijk armoedebeleid dat 
activerend is voor wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat 
niet meer kan en dat ook op langere termijn houdbaar is. 

3. Niet iedereen zal aan een reguliere baan geholpen kunnen 
worden. Sommige mensen zullen aangewezen blijven op 
gesubsidieerde arbeid of spoortrajecten. Wel moet de gemeente 
iedereen een passend aanbod doen. 

4. Organisaties die zich in het verlengde van het gemeentelijke 
beleid bezig houden met het zelfredzaam maken van kwetsbare 
burgers kunnen rekenen op de steun van het CDA. 

5. Het CDA zet zich in voor financiële tegemoetkoming van 
bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 
voor mensen met een minimuminkomen. 

6. Maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen met een 
minimuminkomen wordt door de gemeente financieel 
ondersteund. 

7. Het CDA zet zich in voor kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen voor mensen met een minimuminkomen. 

8. De gemeente zorgt voor actieve voorlichting over financiële 
regelingen en voorzieningen (huurtoeslag, bijzondere bijstand en 
kwijtschelding). Dit gebeurt onder meer door voorlichting die dicht 
bij de doelgroep staat. Daar waar met behulp van 
bestandskoppelingen inhoud en uitvoering gegeven kan worden 
heeft dat de voorkeur. 

9. Fraude en oneigenlijk gebruik van bijstand worden actief 
bestreden. 

10. Het CDA pleit voor een preventief beleid vanuit de gemeente met 
betrekking tot (problematische) schulden. 
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Integratie 

1. De diversiteit tussen culturen en religies neemt toe. Het CDA 
kiest voor de dialoog tussen de verschillende etnische en 
culturele groepen, bijvoorbeeld door overlegplatforms in buurten 
en wijken. 

2. De gemeente stimuleert en ondersteunt activiteiten in de 
samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen 
verschillende bevolkingsgroepen (interculturele activiteiten). 

3. Gemeenten hebben de taak om taalcursussen en 
inburgeringstrajecten te organiseren voor migranten. Het CDA 
vindt dat een gemeente hier bovenop moet zitten, omdat het 
migranten helpt een weg te vinden in de maatschappij.  

4. In de visie van het CDA heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
een belangrijke rol in het bestijden van overlast, 
(straat)criminaliteit en geweld. Bekend is dat aanvaarding van 
gezag door sommige (groepen van) allochtone jongeren anders 
wordt beleefd of soms minder vanzelfsprekend is. De gemeente 
kan daarop inspelen door gezaghebbende volwassenen uit de 
eigen cultuur, zoals buurtvaders, in te zetten bij preventie van 
overlast en criminaliteit op straat. 
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4. CULTUUR, SPORT, RECREATIE EN TOERISME 

 
Sporten is gezond. Zowel voor het lichaam als voor de geest. Het 
gemeentelijk sportbeleid moet gericht zijn op alle leeftijden. Sport is 
zeker voor kinderen en jongeren van belang omdat het eigenwaarde 
opbouwt. Daarnaast leren kinderen en jongeren bij sporten in 
teamverband regels in acht te nemen, te delen in sportiviteit en het 
belang van respect voor elkaar en de tegenstander. Het CDA vindt 
het van belang om de sportverenigingen in ’s-Hertogenbosch te 
stimuleren en te ondersteunen waar nodig. Vooral sportverenigingen 
die ook maatschappelijke activiteiten bieden genieten onze voorkeur.  
 
In ’s-Hertogenbosch is veel cultureel en historisch erfgoed terug te 
vinden, zoals monumentale panden en landgoederen. Dit is van grote 
waarde. Vaak biedt dit erfgoed een blik op het verleden met lessen 
voor de toekomst of geeft het een beeld van hoe er in verschillende 
tijden tegen zaken aangekeken wordt. In die zin biedt het mensen 
verstrooiing en maakt ze los van de waan van de dag. Het CDA staat 
ervoor dat we in ‘s-Hertogenbosch zorgvuldig en respectvol omgaan 
met ons erfgoed en met de cultuursector.  
 
Het CDA wil de culturele voorzieningen in ‘s-Hertogenbosch graag 
samen met haar omliggende gemeenten in stand houden. Een breed 
aanbod, een goede toegankelijkheid en kwaliteit. Niet alleen cultuur 
met een grote ‘C’, maar juist ook de cultuur met de kleine ‘c’. Het zelf 
meedoen aan culturele activiteiten door mensen van verschillende 
achtergronden versterkt de lokale cultuurbeleving. Dat bevordert 
begrip en wederzijds respect. 
 
‘s-Hertogenbosch is een prachtige en gezellige historische stad. Een 
grote verscheidenheid van veelal particuliere initiatieven (van 
geraniummarkt tot ridderspelen, van bevrijdingsfestival tot carnaval) 
worden in de stad ontplooid. Dat bezorgt ’s-Hertogenbosch een 
geweldig positief imago en verdient daarom ondersteuning. Daarbij is 
het toerisme in de stad een belangrijke bron van inkomsten en schept 
veel werkgelegenheid. 



 

www.cda-s-hertogenbosch.nl 

 
 

24 

Sport 

1. Het CDA legt ten aanzien van ondersteuning door de gemeente 
’s-Hertogenbosch nadrukkelijk de prioriteit bij de buurtsport en de 
breedtesport. 

2. Sportorganisaties moeten zoveel mogelijk hun eigen identiteit 
behouden, deze zijn vaak wijk en dorpsgebonden. Verbetering 
van accommodatiebeheer wordt ondersteund. Tijdige 
vernieuwing van sportaccommodaties vraagt blijvende aandacht. 

3. Om sportverenigingen financieel te versterken en om het milieu 
te verbeteren stelt het CDA voor investeringen in energiezuinige 
maatregelen en opwekking van groene energie (o.a. 
zonnepanelen/kleine windmolens) bij de sportaccomodaties te 
stimuleren door middel van gemeentelijke subsidies.  

4. Subsidiering van sportverenigingen zal per vier jaar geschieden 
(Olympische periode). Budgetfinanciering heeft de voorkeur. 

5. Sport voor mensen met een beperking moet worden 
gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van een integratiebudget 
voor sportverenigingen, maar ook de toegankelijkheid van de 
sportverenigingen moet ‘gehandicapten proof’ zijn. 

6. Met het oog op de vergrijzing en de kwaliteit van leven moet ook 
sport voor ouderen gestimuleerd worden. Langer vitaal blijven, 
maar ook door sport de sociale omgang bevorderen is daarbij 
het idee. 

7. Het CDA hecht aan een bloeiend (sport) verenigingsleven. De 
gemeente biedt sportverenigingen financiële en organisatorische 
ondersteuning waar nodig. 

8. Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en 
zorginstellingen wordt gestimuleerd. Door samenwerking van 
deze instellingen kunnen voordelen behaald worden op het 
gebied van gezondheid, opvoeding en vrijetijds invulling. 

9. CDA ondersteunt de ontwikkeling van sporttalent gebaseerd op 
een brede aanpak (Loot-scholen, sportallianties en Olympische 
steunpunten). 

10. Sport en beweging moeten voor alle inwoners van ’s-
Hertogenbosch bereikbaar en laagdrempelig zijn. Bewegen in de 
eigen buurt is daarbij van groot belang. Het CDA zet daarom in 
op een sportievere inrichting van de openbare ruimte en op 
multifunctionele wijksportvelden, zoals Krajicek Playground, 
Cruyff Courts of speelbossen via Natuursprong. 

Cultuur 

1. Het cultuuraanbod in ’s-Hertogenbosch richt zich op alle groepen 
in de samenleving. De voorzieningen daarvoor moeten uiteraard 
goed toegankelijk zijn. 
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2. Projecten die een relatie leggen tussen culturele activiteiten en 
ander gemeentelijk beleid worden bevorderd. Te denken is 
daarbij aan toerisme, ouderenbeleid, jongerenbeleid, 
allochtonenbeleid, ruimtelijke vormgeving en recreatie. 

3. Tussen de gemeente en de andere lokale overheden binnen de 
regio worden onderlinge afspraken gemaakt over samenwerking 
en taakverdeling om de culturele infrastructuur van de regio te 
versterken. 

4. Het CDA staat voor een zorgvuldig beheer van het 
cultuurhistorische erfgoed in de stad, Dit erfgoed maakt immers 
’s-Hertogenbosch tot ’s-Hertogenbosch!   

5. Het CDA daagt de culturele instellingen uit om veel 
drempelverlagende en publiektrekkende activiteiten te ontplooien 
om zo de maatschappelijke meerwaarde van cultuur aan te 
tonen. Zo blijft voor een breed geschakeerd publiek permanent 
duidelijk dat investering in cultuur noodzakelijk en wenselijk is en 
blijft. Het CDA streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen 
enerzijds het verwerven van eigen inkomsten door culturele 
instellingen en anderzijds de financiële toegankelijkheid van 
voorzieningen (door middel van subsidies). Het beleid van de 
gemeente is hierbij voorwaarden scheppend. 

6. De Muzerije en de Openbare Bibliotheek zijn 
basisvoorzieningen. De Bibliotheek zal in deze periode een 
nieuwe huisvesting moeten krijgen. Dat biedt kansen voor 
samenwerking met andere instellingen met een bibliotheek en 
aansluiting bij de behoeften van andere aanbieders zoals 
scholen. Interactieve bereikbaarheid van het totale multimedia 
bezit wordt onderzocht. Het CDA vindt dat naast de 
hoofdvestigingen ook zorg gedragen moet worden voor spreiding 
over de stad,  bijvoorbeeld in sociaal-culturele accommodaties of 
scholen. Daarmee wordt het aanbod ook bereikbaar voor onder 
andere kleine kinderen en ouderen. 

7. Er wordt door inwoners van onze stad veel en met plezier aan 
amateurkunst gedaan. Het CDA vindt het zeer belangrijk om dit 
te ondersteunen en faciliteren. In deze lijn is het stimuleren van 
kunst- en cultuureducatie voor jongeren van groot belang om de 
sociale cohesie te bevorderen. Ook het verwerven van kennis 
over het cultuurhistorische erfgoed en mogelijk het bestrijden van 
crimineel gedrag onder jongeren zijn hierbij aan de orde. 

8. Jong talent en jongeren in het algemeen moeten in staat worden 
gesteld om creatief te zijn op het gebied van kunst en cultuur om 
zo nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Dit stimuleert 
creativiteit in de stad.  

9. 's-Hertogenbosch is een stad met veel podiumkunsten en 
festivals. Het CDA benadrukt het belang hiervan. Een 
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evenwichtig (en dus niet eenzijdig) aanbod is uitgangspunt. 
Nieuwe evenementen moeten een toegevoegde waarde hebben 

10. Het CDA daagt kunstenaars uit óók ondernemer te zijn. Te lang 
is kunst- en cultuurbeleid vooral subsidiebeleid geweest. Samen 
met het bedrijfsleven moet meerwaarde gezien en gevonden 
worden opdat cultuuruitingen kunnen rekenen op draagvlak in de 
lokale gemeenschap. Indien aan de orde, dient ook een 
financiële prijs te worden betaald. Dat wil zeggen in plaats van 
publiekgemeentelijke instellingen, meer publiekprivate 
instellingen op cultuurgebied. De gemeente ’s-Hertogenbosch 
kan daarbij faciliterend en stimulerend optreden. 

Recreatie en toerisme 

1. Recreatiegebieden (zoals Bossche Broek, Oosterplas en 
Zuiderplas) dienen optimaal onderhouden te worden om voor de 
recreanten aantrekkelijk te blijven. “Groene” recreatie dient in ’s-
Hertogenbosch gestimuleerd te worden om de diversiteit in 
recreatie en toerisme te versterken. 

2. De Vesting is voor een belangrijk deel gerestaureerd waardoor 
de historische binnenstad inmiddels een parel is waar men trots 
op kan zijn. De binnenstad kan vervolgens meer recreatief 
worden benut met nieuw aanbod. Een toeristentreintje is een 
voorbeeld. Bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen krijgt sociale 
activering bijzondere aandacht. 

3. Het CDA wil dat het particulieren mogelijk wordt gemaakt om 
meer laagdrempelige overnachtingsmogelijkheden te realiseren 
als Bed and Breakfast en een stadscamping. Actief meedenken 
en oplossingsgericht vergunning verlenen is daarbij de 
boodschap. 

4. Carnaval binnen ’s-Hertogenbosch (Oeteldonk) is één van de 
belangrijkste festiviteiten die we binnen de stadsgrenzen 
hebben; het stimuleert sociale cohesie en geeft ‘s-
Hertogenbosch nationale en internationale bekendheid. Het CDA 
hecht dan ook veel waarde aan het Carnaval en is van mening 
dat de gemeente hierin de clubs, vrijwilligers en voorbereidingen 
rondom het Carnaval zo veel mogelijk dient te faciliteren.  

5. De Binnendieze is een toeristische trekpleister van formaat 
geworden. Het doortrekken van de Binnendieze - mits betaalbaar 
– kan voor een extra impuls zorgen.  

6. Water heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de 
geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Het CDA vind het dan ook 
belangrijk dat waterrecreatie meer word gestimuleerd om de stad 
aantrekkelijker te maken voor de burgers en bezoekers. Hierbij 
kan ondermeer gedacht worden aan het omvormen tot een 
recreatieplas van de grote plas in de wijk de ‘Groote Wielen’.  
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5. ONDERWIJS EN ONTWIKKELING 

 
Het CDA vindt dat opgroeiende kinderen in ons land de kans moeten 
krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Dit begint vaak op 
school. Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed 
onderwijs. Scholen moeten dan ook voldoen aan kwaliteitseisen en 
een omgeving bieden waarin leerlingen zich goed kunnen 
ontwikkelen. Het CDA vindt het niet acceptabel dat er scholen zijn die 
niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen en zwak onderwijs 
geven. Goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. 
Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school 
goed worden begeleid en voorbereid worden op hun toekomst. 
 
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, 
voortijdig schoolverlaten, terugdringen van ongeoorloofd 
schoolverzuim, praktijkonderwijs, voor- en naschoolse opvang, 
peuterspeelzaalwerk, volwasseneneducatie. 
 
De Brede Bossche Scholen in ’s-Hertogenbosch, waarbinnen 
onderwijs en welzijnsvoorzieningen integraal samenwerken aan de 
verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders 
op school, dienen verder gestimuleerd te worden. Deze brede 
scholen zijn naast de onderwijs functie belangrijk voor de wijk en 
leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in 
buurten en wijken. 
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Onderwijs en ontwikkeling 

1. De Brede Bossche Scholen in onze stad bieden niet alleen 
onderwijs, maar ook sport, cultuur en ontspanning en – indien 
nodig – sociale hulp. Kansen tot een goede samenwerking met 
jeugdhulpverlening, gezondheidszorg en politie moeten volledig 
benut worden. 

2. De maatschappij verwacht dat ouders de opvoeding van hun 
kinderen combineren met een dubbele baan, vrijwilligerswerk, en 
mantelzorg. Voldoende voor- en naschoolse opvang is hiervoor 
een belangrijke voorwaarde. Voor het CDA is het belangrijk dat 
problematiek rondom kinderopvang opgelost wordt. Het CDA 
vindt het daarom van belang dat de gemeente een steun in de 
rug geeft bij het oplossen van deze problematiek. 

3. De school heeft niet alleen een belangrijke rol bij de 
kennisoverdracht, maar ook bij persoonsvorming, socialisering 
en het doorgeven van waarden en normen. Het CDA kiest voor 
scholen met een duidelijke identiteit en met voldoende 
autonomie om die identiteit en verantwoordelijkheid gestalte te 
geven.  

4. Het VMBO verdient een kwaliteitsimpuls, zo mogelijk door een 
Brede Bossche School  voor het VMBO. De gemeente ’s-
Hertogenbosch moet middelen zien te vinden om deze landelijke 
primeur financieel mogelijk te maken.  

5. Samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur moet 
gestimuleerd worden. Dit moet uitmonden in 
samenwerkingsverbanden die een maatschappelijke 
meerwaarde hebben en kinderen en jongeren meer kansen 
bieden om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. 

6. Het CDA ondersteunt projecten waarbij leer - werkprojecten 
worden ingezet om de arbeidsparticipatie van jongeren te 
versterken. Ook zullen actief middelen moeten worden gebruikt 
om extra stageplaatsen te creëren.  

7. Ook samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs moet in ’s-
Hertogenbosch verder gestimuleerd worden. Door 
kennisoverdracht en samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven kunnen nieuwe kansen gecreëerd worden voor de 
economie in ’s-Hertogenbosch. De arbeidsmarkt in de gemeente 
wordt daarmee versterkt.  

8. Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten 
verder teruggedrongen worden. Jongeren tot 23 jaar die uitvallen 
worden teruggeleid naar school of naar een baan. Als dit niet lukt 
naar een zorgtraject. 

9. Voor schoolverzuim ligt de eerste verantwoordelijkheid bij ouders 
en school. De gemeente heeft hierin eveneens een actieve rol bij 
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het toezicht op de uitvoering van de Wet op de Leerplicht. Zij 
coördineert samenwerking tussen scholen, politie en 
hulpverlening. 

10. Het CDA hecht aan de betrokkenheid van de ouders bij de 
school. Ouders hebben vanuit hun rol als opvoeder van het kind 
de kennis en instelling om samen met de school op te trekken 
om het onderwijs te verbeteren.  

11. Het CDA is voorstander van de vrijheid van schoolbesturen en 
ouders om zelf zaken te regelen. Scholen hebben ruimte nodig 
om zich onderwijskundig, pedagogisch en naar cultuur te 
profileren. 

12. Goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. Actuele 
beheer- en onderhoudsplannen, realistische leerlingenprognoses 
als ook voldoende reserveringen, zijn daartoe noodzakelijk. 
Waar mogelijk vindt decentralisatie plaats van middelen voor 
huisvesting, zodat schoolbesturen en -directies zelf beslissingen 
kunnen nemen. Dit alles in goed overleg en met harde afspraken 
tussen schoolleiding en gemeente. 

13. Voor jongeren en jong-volwassenen dient Tweede-kans 
Onderwijs beschikbaar te zijn, zoals Voortgezet Algemeen 
Volwassenen Onderwijs (VAVO) en vormen van 
bedrijfsopleidingen en praktijkonderwijs.  
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6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN 

 
De inrichting van de publieke ruimte van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch raakt alle inwoners. Het gaat om het scheppen van 
een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, 
tussen economische en ecologische functies. Het CDA vindt dat het 
ruimtelijk beleid een combinatie moet zijn van Wonen, Werken, Zorg, 
Welzijn en Leren. Hierdoor ontstaat een complete stad, inclusief 
Rosmalen, Empel, Engelen en Bokhoven.  
 
Ruimtelijke ordening is een belangrijk instrument om leefbaarheid in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch in stand te houden en te bevorderen. 
Het CDA wil ’s-Hertogenbosch daarbij aantrekkelijk houden voor de 
generaties na ons. Dit alles in de wetenschap dat ruimte ook in ’s-
Hertogenbosch beperkt is. 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

1. Om onze schaarse ruimte niet te verspillen dienen in regionaal 
verband en samen met de provincie afspraken te worden 
gemaakt over de toekomstige invulling van de behoefte aan 
woningen en bedrijventerreinen. De begrenzing door natuurlijke 
en landschappelijke waarden zal daarbij uitdrukkelijk betrokken 
worden. 

2. Meervoudig ruimtegebruik vereist in de toekomst het in goede 
banen leiden van de vraag naar ruimte. De bestaande 
voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan een gymzaal van een 
school of een buurthuis) moeten intensiever gebruikt kunnen 
worden en niet enkel beschikbaar zijn voor één organisatie. 
Gedeeld ruimtegebruik is hier een oplossing en moet ook 
planologisch mogelijk worden gemaakt. 

3. Het CDA wil meer betaalbare woningen, zowel voor starters als 
ouderen.  

4. Onder andere vanwege de teruglopende woningbouw moet ook 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch zwaar worden ingezet op 
doorstroming in de woningmarkt. Initiatieven om de doorstroming 
op de woningmarkt te bevorderen zijn speerpunten van beleid. 
Behoud van de kernvoorraad betaalbare sociale woningbouw is 
onontbeerlijk. 
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5. Om gezinnen terug te laten keren in onze gemeente, moeten er 
meer grondgebonden woningen gebouwd worden. 

6. Woningcorporaties worden nadrukkelijker aangesproken op hun 
maatschappelijke rol om bij te dragen aan de bouw van 
voldoende (betaalbare) woningen. 

7. Bij herstructurering van wijken verdient renovatie de voorkeur. 
Dit voorkomt dat betaalbare woningen te snel uit de voorraad 
verdwijnen en/of een stuk woningbouwgeschiedenis uit het 
stadsbeeld verdwijnt. 

8. Het gemeentelijk beleid is gericht op de ontwikkeling van 
complete wijken met voorzieningen binnen handbereik. Pleinen 
zijn heel belangrijk in deze wijken omdat ze uitnodigen tot 
ontmoetingen en zo de sociale cohesie versterken. Voldoende 
bankjes en toezicht horen daarbij. 

9. Om mensen in hun eigen wijk in ‘s-Hertogenbosch te laten 
blijven wonen moet er gebouwd worden op een manier die in de 
toekomst aanpassingen relatief eenvoudig mogelijk maakt. Zo 
kan binnen de wijk naar andere vormen van wonen 
doorgeschoven worden. Voor ouderen en mensen met een 
beperking moeten er in hun eigen wijken dus ook voorzieningen 
zijn. 

10. Het karakter en de identiteit van Rosmalen, Empel, Engelen en 
Bokhoven moeten bewaard blijven. Het centrumplan Rosmalen 
moet snel worden uitgevoerd. 

11. De functie van natuurgebieden is belangrijk; uitbreiding is 
uitgangspunt. 

12. Het CDA vindt het zeer belangrijk dat de gemeente ’s-
Hertogenbosch de algemene onderhoudsnorm van de openbare 
ruimte verhoogt. Een inhaalslag in de kwaliteit van de openbare 
ruimte is noodzakelijk. Een openbare ruimte in goede staat 
draagt bij aan een veilige, plezierige en leefbare omgeving.  

13. De bewoners van ’s-Hertogenbosch nemen hun eigen 
verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld gezamenlijk klein groen 
onderhoud in de eigen straat of wijk te organiseren. ‘Samen voor 
elkaar’ moeten wij onze stad leefbaar houden. 

14. Het CDA wil meer groen in de stad brengen door het ontwikkelen 
van parken. Nieuwbouwlocaties vragen om de aanplant van 
meer bomen met boomsoorten die thuis horen in deze streek. 

15. Behoud van het historisch erfgoed wordt veilig gesteld door 
planologische regelingen en het continueren van het gedegen 
gemeentelijke restauratie - en renovatiebeleid. 

16. Het CDA wil bewoners vanaf het beginstadium betrekken bij 
plannen voor herstructurering - en wijkvernieuwingsprojecten. 

17. Het Sprokkelbosch moet een aaneengesloten gebied blijven 
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18. Het CDA wil een nieuwe woonvorm ‘Boerenhofstede’ creëren; dit 
bijvoorbeeld in Kloosterstraat. Een woonvorm, waardoor op 
beperkte schaal wonen voor meerdere generaties in een 
landelijke omgeving wordt gerealiseerd. 

19. Initiatieven en plannen voor de oprichting van een stadsboerderij 
worden ondersteund; zij geven mogelijkheden tot educatie en 
participatie voor werkzoekenden. 

20. De Gemeenteraad zal moeten instemmen met de sloop van 
beeldbepalende panden  en industriële monumenten. 

21. Op veel plaatsen in de stad duurt het te lang voordat 
bouwplannen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld HAS locatie en 
locatie Brabantbad). De gemeente moet meer regie voeren: ‘er 
boven op zitten’.  

22. Het CDA kiest voor het bouwen van ongeveer 1.000 woningen 
per jaar. Deze nieuwbouw, in combinatie met een verbeterde 
doorstroming, moet het woningprobleem oplossen. 

23. Een actief doelgroepenbeleid wordt voorgestaan als het gaat om 
woningbouw voor starters en senioren. De gemeente stimuleert 
vernieuwingen als kleinschalige woonvormen voor - onder 
andere - ouderen met dementie en andere woon/zorginitiatieven, 
zoals ‘mantelzorgwoningen’ (hierin leven twee generaties dicht 
bij elkaar, maar wel met een eigen voordeur). 

24. Voor de bestaande woningvoorraad wil het CDA positieve 
ontwikkelingen stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor 
combineren van wonen en werken en het toestaan van 
woningaanpassingen als mensen zorg nodig hebben. 

25. Het CDA vindt dat bij nieuwbouw, de toekomstige eigenaren en 
huurders van woningen meer invloed en zeggenschap moeten 
krijgen. Het CDA ondersteunt hiervoor initiatieven om 
‘Gebruikers Advies Commissies’ in te stellen. Toekomstige 
gebruikers van de nieuwbouwwoningen die met praktische en 
gebruikersogen naar de bouwplannen kijken. 

26. De gemeente ‘s-Hertogenbosch ondersteunt bij nieuwbouw, 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap door gerichte 
maatregelen, zoals het aanbieden van vrije kavels, het geven 
van advies en begeleiding.  

27. Particulier opdrachtsgeverschap dient gestimuleerd te worden. 
Particulieren kunnen – al dan niet in groepsverband – een 
belangrijke bijdrage leveren aan de gebouwde omgeving. 
Wanneer mensen daar de ruimte voor krijgen, bijvoorbeeld door 
zelf een woning te bouwen of met gelijkgestemden een 
woningcomplex te realiseren, neemt hun 
verantwoordelijkheidsgevoel voor die omgeving toe. 
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7. MILIEU, WATER, VERKEER EN VERVOER 

 
Rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid zijn 
de christen-democratische uitgangspunten die van bijzondere 
betekenis zijn als het gaat om het werken aan een goed leefmilieu. 
De kwaliteit van ons leefmilieu is van levensbelang.  
De gemeente ’s-Hertogenbosch zal en wil in samenwerking met 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen 
haar bijdrage leveren aan duurzaamheid en milieuzorg. 
 
Het mobiliteitsvraagstuk is een belangrijk onderdeel van de politieke 
discussie. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen 
van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersbeleid dat het CDA voor ogen staat.  

Milieu en water   

1. De inwoners van ’s-Hertogenbosch worden uitgedaagd om op 
een milieubewuste wijze met afval om te gaan. Grof vuil moet 
gratis aangeboden kunnen worden bij de milieustraat. Bij 
overtreding, respectievelijk illegale stort, wordt consequent en 
doortastend opgetreden. 

2. Zwerfvuil moet voorkomen worden en zo snel mogelijk worden 
opgeruimd. 

3. Geluidsoverlast van spoor en wegen vormt een steeds groter 
probleem. Daarom streeft de gemeente naar lagere (geluid-
)gevelbelastingen. De normen voor geluidsoverlast moeten actief 
gehandhaafd worden. Dat zorgt voor een betere leefomgeving. 

4. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van 
milieuzorg. Vooral op het terrein van preventie en voorlichting. 
Milieuvergunningen behoren actueel gehouden te worden.  

5. ‘Vasthouden, bergen en afvoeren’. Dat is de lijn van het CDA ’s-
Hertogenbosch voor waterbeheer. In nieuwbouwprojecten wordt 
rekening gehouden met voldoende berging en afvoer om 
overlast te voorkomen. Het CDA wil een ontkoppeling van 
regenwaterafvoer en riolering. 

6. Toekomst gerichte combinaties als water – wonen, water – 
toerisme, water – bedrijvigheid worden gestimuleerd. 

7. Het gemeentelijk energiebeleid zal zich ook richten op 
alternatieve vormen van energie zoals zonne-energie, 
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windenergie en biogas. Burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en verenigingen worden gestimuleerd om 
energiezuinig te opereren. 

8. Het CDA wil ‘groene’ geluidswallen. Dit voorkomt graffiti en het 
ziet er ook mooier uit. 

9. ‘Blikvangers’ moeten geplaatst worden op plaatsen waar veel 
zwerfafval voorkomt. 

10. Bevordering van projecten om het energiegebruik terug te 
dringen, het afvalwater te beperken en het hemelwater af te 
koppelen is van vitaal belang. 

11. Het CDA wil via voorlichting afvalreductie door burgers en 
bedrijven stimuleren en het hergebruik van ‘afval’ bevorderen. 

12. Vergunningen voor groene vormen van energieopwekking zijn 
vrij van leges. 

13. De gemeente zorgt voor een adequate handhaving van de 
milieuvergunningen. Zij ziet erop toe dat afspraken worden 
nagekomen. Hierbij past geen gedoogcultuur. 

14. Graffiti en zwerfvuil vergen een ‘lik op stuk’ aanpak: beboeten én 
snel en periodiek reinigen. 

 
 

Verkeer en vervoer 

1. Goed lopende mobiliteit is noodzakelijk en essentieel voor de 
vestiging van bedrijven en daarmee het op peil houden van de 
werkgelegenheid. Maar mobiliteit veroorzaakt ook grote 
problemen: verkeersongevallen, files, lawaai en luchtvervuiling. 
De gemeente moet daarom onderscheid maken tussen 
verblijfsgebieden en ontsluitingswegen. 

2. In de verblijfsgebieden worden maatregelen genomen om de 
veiligheid en de leefbaarheid te vergroten door de snelheid van 
het autoverkeer af te remmen. Op de ontsluitingswegen heeft het 
autoverkeer prioriteit, met daarnaast alternatieven voor het 
langzame en kwetsbare verkeer. 

3. Het CDA ’s-Hertogenbosch zet in op zogenaamd ‘ketenvervoer’. 
In het kader hiervan wordt gebruik en uitbreiding van de 
transferia sterk ondersteund. Vooral het gebruik van de transferia 
door de reiziger vanuit de eigen kernen en vanuit de regio moet 
vanzelfsprekend worden. 

4. Het gebied waarop binnenstadsbeleid wordt toegepast wordt 
uitgebreid. In dit gebied worden geen nieuwe openbare 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit laatste onder de voorwaarde 
dat parkeren aan de rand van de binnenstad dan wel direct 
buiten dit gebied adequaat geregeld is door transferia, 
parkeergarages en ketenvervoer. 
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5. Winkelcentra, ook in de kernen, moeten beschikken over 
voldoende parkeerplaatsen voor winkelend publiek. Indien 
daartoe de wens van de bewoners bestaat, zal ter voorkoming 
van overlast, belanghebbenden parkeren worden ingevoerd in de 
directe omgeving van winkelcentra. 

6. In de binnenstad en in de parkeergarages moeten voldoende 
parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn.  

7. Verspreid over de stad zijn meer gratis bewaakte fietsstallingen 
nodig. Deze stallingen moeten voor het fietsverkeer gemakkelijk 
te bereiken zijn. Het CDA is van mening dat de fietsinfrastructuur 
binnen de stadsgrenzen in orde moet zijn. Het gebruik van de 
fiets zal daarmee gestimuleerd worden. 

8. Fietsers en voetgangers worden extra beschermd. Grote 
vrachtauto’s moeten worden geweerd van plaatsen waar veel 
voetgangers en kinderen zijn. Rondom scholen en speelpleinen 
wordt bij de inrichting extra aandacht besteed aan 
verkeersveiligheid (bv. snelheidsremmende maatregelen). 

9. Voor het woon-/ werkverkeer moet een goed, vraagafhankelijk, 
openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen worden 
opgezet. Voor de kleine kernen is, bij het ontbreken van 
openbaar vervoer, de inzet van een buurtbus vereist. 

10. Vanwege de logistieke en milieutechnische druk op de 
monumentale binnenstad moet het verkeer zoveel mogelijk uit dit 
gebied wegblijven. Om de binnenstad verder te ontlasten dient 
het voetgangersgebied uitgebreid te worden. Het openbaar 
vervoer zal de passagiers aan de buitenranden van het centrum 
afzetten. Met de auto moet de binnenstad uitsluitend bereikbaar 
zijn voor bestemmingsverkeer dan wel voor de aangeboden 
parkeeraccomodaties. 

11. Het CDA wil met grote prioriteit, schoner vervoer bevorderen. 
Voor een schonere en stillere leefomgeving. Dit kan door het 
gebruik van bijvoorbeeld aardgas en/of waterstof of biobrandstof. 
Dat wil het CDA stimuleren. In dit kader willen wij ook het 
grootschalig vrachtwagenverkeer weren uit de binnenstad. Een 
stadsdistributiecentrum kan hier een oplossing bieden.  

12. Milieuzones moeten actief worden gehandhaafd. Het aantal 
milieuzones moet worden vergroot (bijvoorbeeld in de kernen 
van Rosmalen, Bokhoven en Empel) 

13. Scholen, sportvoorzieningen, (culturele) centra etc. worden 
veiliger bereikbaar voor de jeugd. Inventarisatie van de 
knelpunten moet leiden tot het treffen van concrete maatregelen. 

14. Het CDA onderschrijft de hoofdlijnen van de Koersnota 
Hoofdinfrastructuur en dringt aan op een spoedige uitvoering van 
de daarin opgenomen maatregelen (doortrekking 
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Magistratenlaan, aanpassing Heetmanplein na openstelling 
Randweg). 

15. De Oost-West verbinding is van groot belang voor de verdere 
ontsluiting van Rosmalen, en zal daar waar werk met werk te 
maken is naar voren getrokken moeten worden. 

16. De Verkadefabriek en de Brabanthallen kunnen het toeristisch 
verblijf in de Bossche binnenstad stimuleren. Er moet een 
synergie tussen die locaties en de binnenstad komen. Een 
logische (wandel) route is hier wenselijk, maar ook openbaar 
vervoer en wellicht vervoer over water. Dit voorkomt dat deze 
gebieden als een eiland functioneren. Daarom wil het CDA dat er 
een bereikbaarheidsvisie opgesteld wordt om de functionele 
verbanden tussen deze locaties en de binnenstad te bevorderen. 

17. Burgers willen heldere bebording. Overtollige bebording wordt 
verwijderd, onduidelijke bebording verbeterd. 

18. Tijdig moet de functionele invulling van de Zuid-Willemsvaart in 
beeld gebracht worden mede in relatie tot verbetering van 
ontsluiting van de binnenstad vanaf de noord cq. noordoostzijde.  

19. Het CDA wil eventueel betaald parkeren (kom van Rosmalen, 
Helftheuvel) alleen dan op initiatief van de gemeente instellen als 
dit uit oogpunt van algemeen belang gevorderd wordt. Over de 
invoering en wijze waarop moet altijd overleg plaatsvinden met 
bewoners en zakelijk belanghebbenden.  
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8. ECONOMISCHE ONTWIKKELING, ARBEIDMARKT EN 
WERKGELEGENHEID 

 
Zonder economische ontwikkeling geen goed functionerende 
samenleving. Een gezonde economie schept banen en stelt zo veel 
mogelijk mensen in staat om te participeren. Omdat het verrichten 
van arbeid –betaald en onbetaald- mensen voldoening geeft en tot 
hun recht laat komen wil het CDA een actief werkgelegenheidsbeleid. 

Economische ontwikkeling 

1. Economische ontwikkeling overstijgt de gemeentelijke grenzen. 
‘s-Hertogenbosch is de motor van de regionale economie. Het 
CDA vindt dat de genomen initiatieven voor regionale 
samenwerking met kracht moet worden voortgezet en verbreed. 

2. Door herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen moet het 
vestigingsklimaat voor zittende en toekomstige ondernemers 
worden versterkt. Voor de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsterreinen is regionale afstemming en samenwerking 
noodzakelijk. 

3. Teneinde de kwaliteit van de bedrijfsterreinen te waarborgen 
wordt parkmanagement op alle bedrijfsterreinen nagestreefd. Het 
initiatief daarvoor ligt bij het georganiseerde bedrijfsleven waarbij 
de gemeente vanuit het algemene belang een ondersteunende 
rol vervult. 

4. Het opzetten van bedrijfsverzamelgebouwen wordt gestimuleerd. 
Daarnaast moeten zoveel mogelijk belemmeringen voor 
startende ondernemers worden weggenomen of voorkomen. 

5. Deregulering moet in het gemeentelijke beleid verankerd 
worden. ’s-Hertogenbosch moet beschikken over heldere, 
leerbare leefbare en noodzakelijke regels. Schrap vergunningen 
die niet echt nodig zijn en vervang deze door algemene regels. 

6. Een periodieke bedrijvenpeiling onder alle ondernemers is een 
goed instrument om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 
gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven om deze 
vervolgens op een hoger plan te brengen.  

7. De gemeente richt een fysiek en digitaal loket in voor bedrijven, 
waar ondernemers integraal met hun vraagstukken terecht 
kunnen (één loket gedachte). Het gemeentelijk 
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accountmanagement wordt verder verstrekt waardoor bedrijven 
rechtstreeks terecht kunnen voor complexere vraagstukken. 

8. Het CDA vindt overleg met de afzonderlijke 
ondernemersverenigingen en de overkoepelende organisatie 
Bedrijvenoverleg ’s-Hertogenbosch over de economische 
structuur van ’s-Hertogenbosch onontbeerlijk.  

9. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor het 
bedrijfsleven, zodat er meer clusters ontstaan waarin bedrijven 
elkaars afnemer c.q toeleveranciers kunnen zijn en elkaar 
ondersteunen wordt actief opgepakt. 

10. Het CDA wil weten wat de gevolgen zijn van het afschaffen van 
de toeristenbelasting.Naar onze mening is de toeristenbelasting 
slecht voor het bedrijfsleven in de horeca- en de recreatiesector. 
Bovendien kost de inning ervan te veel geld. 

11. Winkelgebieden en bedrijventerreinen moeten schoon, heel en 
veilig zijn. Het CDA ondersteunt initiatieven om winkelgebieden 
en bedrijventerreinen te certificeren met hetKeurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) De gemeente participeert actief in het KVO-
trajekt of start waar nodig deze trajekten zelf met ondernemers 
van de Kamer van Koophandel Brabant, het Regionaal Platforum 
Criminaliteitsbestrijding (RPC) en het Midden-en Kleinbedrijf 
(MKB). 

12. Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is openbare 
aanbesteding uitgangspunt. Plaatselijke en regionale 
ondernemers worden gestimuleerd in te schrijven. 

13. Bij projecten wordt actief de mogelijkheid van Europese 
ondersteuning gezocht. 

14. Voor de detailhandel heeft versterking van de bestaande 
structuur (binnenstad, wijk- en buurtcentra) de voorkeur. Vooral 
het in stand houden van voldoende (winkel) voorzieningen in de 
buurt vindt het CDA belangrijk. 

15. Om de unieke positie van de binnenstad te behouden moet 
centrummanagement (Hartje ’s-Hertogenbosch, Horeca 
Nederland ’s-Hertogenbosch en Ambulante handel) voor 
debinnenstad worden voortgezet. Gezamenlijk kan op deze 
manier gezocht worden naar kwaliteitsverhogende zaken die 
deze unieke positie bevestigen en versterken. 

16. Het winkelaanbod in de binnenstad dient voldoende 
gedifferentieerd te zijn en blijven.Een substantiële uitbreiding van 
het winkelvloeroppervlak op het GZG-terrein dient danook alleen 
plaats te vinden wanneer sprake is van een kwalitatieve 
toevoeging aan het bestaande aanbod. 

17. De gemeente verleent binnen de Experimentenwet BI-zones 
medewerking aan initiatieven van samenwerkende ondernemers 
om te komen tot een gebiedsgerichte bestemmingsheffing in het 
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publiek belang (BI-zone). Daarmee wordt free-riders gedrag 
voorkomen. 

18. De gemeente gaat na welke positieve eigenschappen van de 
stad nog meer aandacht kunnen krijgen, welke samenhang 
daartussen zit en op welke wijze de authenticiteit en profilering 
het best tot hun recht komen (citymarketing). 

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

1. In een meerjarig economisch actieplan (samenwerking met 
bedrijfsleven) wordt het aantal nieuw te creëren banen 
(kwalitatief en kwantitatief) aangegeven. De gemeente neemt 
hiervoor meerjarig middelen in de begroting op. 

2. Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale 
zekerheid. De gemeente moet bevorderen dat wie kan werken 
ook aan het werk komt. Vooral jongeren tot 23 jaar mogen niet 
aan de kant staan. Zij moeten direct aan de slag in een 
gemeentelijk traject. Wie nog geen diploma heeft moet de kans 
krijgen om eventueel in een leer-werk traject alsnog een 
startkwalificatie te halen. 

3. De gemeente maakt afspraken met bedrijven in de regio en 
zeker daar waar zij opdrachtgever is over werk ervaringsplaatsen 
voor bijstandsgerechtigden om zo de uitstroom uit de bijstand te 
bevorderen. 

4. Alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
kunnen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van 
sollicitatieplicht. Parttime werken voor deze groep wordt 
financieel gestimuleerd door middel van een premie. 
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9. BESTUUR EN FINANCIEN 

 
Respectvol samenleven in ’s-Hertogenbosch, een sterke stad. 
Respect is één van de kernthema’s van het CDA. De gemeente is 
binnen het openbaar bestuur de bestuurslaag die het dichtst bij de 
mensen staat. Respectvol besturen houdt in dat men bereid is elkaar 
de ruimte te geven, rekening te houden met wederzijdse belangen, 
verantwoordelijkheid wil dragen en nemen. Iedereen moet kunnen 
weten wat de gemeente doet, waarom en hoe. Actief burgerschap 
hoort daarbij aangezien de gemeente de burgers nodig heeft bij het 
formuleren en realiseren van het beleid en andersom. 
 
Het financiële beheer van de gemeente moet helder zijn, sober en 
efficiënt. Een goed beheer van publieke middelen is een belangrijk 
uitgangspunt voor het CDA en past in het grondbeginsel van 
rentmeesterschap. De lastendruk moet hierbij voor de burgers zoveel 
mogelijk beperkt worden. 

Bestuur 

1. Het CDA wil de inwoners van ’s-Hertogenbosch meer bij het 
beleid betrekken in welke vorm dan ook. Interactief beleid en 
bestuur krijgen daardoor meer inhoud. Het CDA staat daarbij 
open voor initiatieven van burgers, bedrijven, buurten en wijken. 

2. Het behouden van het eigen karakter en de identiteit van 
Rosmalen, Empel, Engelen en Bokhoven is heel belangrijk. Het 
CDA wil dat de gekozen bestuursraden en wijkraden, als 
vertegenwoordigers van deze gemeenschappen, nog meer bij 
het tot stand komen van het beleid betrokken worden. 

3. Leiding geven, stimuleren, ondersteunen en loslaten. Deze 
opties heeft het gemeentebestuur om tegemoet te komen aan 
haar uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid. De keuze 
voor één van de opties is afhankelijk van de 
verantwoordelijkheden en de belangen die in het geding zijn. 
(deregulering) 

4. Bij nieuwe vormen van publiek-private samenwerking wordt bij 
het aangaan van verplichtingen voldoende ruimte ingebouwd 
voor politieke sturing. 
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5. Het CDA kiest in principe na de verkiezingen voor een 
afspiegelingscollege. Hierbij gelden als criteria programmatische 
herkenbaarheid en openbare verantwoording. 

6. Het CDA spant zich in om op alle bestuurlijke niveaus te blijven 
werken aan goede verhoudingen. Dit met respect voor ieders 
eigen autonome verantwoordelijkheid. 

7. ’s-Hertogenbosch als sterke gemeente durft zich kwetsbaar op te 
stellen door de eigen bestuurskracht te meten en benchmarks uit 
te voeren. Het doel daarvan is te leren en zichzelf te corrigeren. 

8. De digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt 
verder verbeterd en vereenvoudigd. De gemeente biedt zo snel 
als mogelijk alle diensten en voorzieningen ook elektronisch aan. 
Hierbij blijft wel aandacht voor ouderen en kwetsbare groepen in 
onze samenleving die met gebruik van deze voorzieningen 
moeite hebben. 
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Financiën 

1. Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele 
inkomsten worden bekostigd. Zo ontstaat er solide dekking voor 
meerjarige uitgaven die niet afhankelijk zijn van incidentele mee- 
en/of tegenvallers.  

2. De opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) blijft 
gelijk aan die van het jaar daarvoor (exclusief inflatie en 
uitbreiding). 

3. Het CDA is voorstander van het profijtbeginsel. Dat betekent dat 
de gemeentelijke tarieven en heffingen kostendekkend moeten 
zijn. 

4. De realisering van het Beleidsplan in Hoofdzaken wordt gestuurd 
via een voortschrijdend proces van financiële verantwoording 
(budgetcyclus). 

5. Zowel de jaarlijkse begroting als de meerjarenbegroting moet 
sluitend zijn. 

6. Nieuwe beleidskeuzes worden afgewogen tegen bestaand beleid 
(nieuw voor oud). Waar keuzes noodzakelijk zijn gaan 
investeringen voor de toekomst boven uitgaven met een 
consumptief karakter. Dergelijke keuzes moeten ook in 
personele zin worden doorvertaald. 

7. Lastenstijgingen voor de burgers en bedrijven worden zoveel 
mogelijk tegengegaan. Dit betekent dat hogere uitgaven of 
tekorten op de eerste plaats worden gedekt door nieuw voor oud, 
verbetering van de efficiency en ombuigingen. 

8. Beleidsevaluatie gericht op effectiviteit en efficiency moet over 
alle beleid- en beheerssectoren systematisch worden uitgevoerd 
en zichtbaar gemaakt worden. 
Binnen een bestuursperiode van 4 jaar moeten alle beleids- en 
beheerssectoren eenmaal getoetst worden. 

9. Rijksbijdragen (doeluitkeringen) die verband houden met de 
sociaal zwakke medemens in de stad worden gebruikt waar ze 
voor zijn bedoeld, eventuele overschotten moeten ten behoeve 
van dit doel worden gereserveerd om te worden ingezet in 
periodes waarin tekorten ontstaan. 

10. Wanneer rijksbijdragen worden verminderd moet de tering naar 
de nering worden gezet en moet een doorvertaling plaatsvinden 
naar de beleids-en beheerssectoren. 

11. Bij extra inkomsten verkregen uit de verkoop van belangen 
(aandelen) dienen allereerst de in de begroting geraamde 
structurele inkomsten uit het dividend te worden gewaarborgd. 
De overblijvende middelen worden ingezet in investeringen die 
een bijdrage leveren aan de structurele verbetering van de stad. 
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12. Met gesubsidieerde instellingen worden vooraf op basis van 
meetbare doelstellingen heldere budgetafspraken gemaakt over 
de uit te voeren taken.  

 


