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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 
De CDA constateert dat: 

‐ De landelijke trend heeft het Bossche beeld in belangrijke mate bepaald. De uitslag voor de 
partij is teleurstellend. Er is sprake van een verlies van 20%. Terwijl het gevoelen is dat goed 
campagne is gevoerd. En een constructieve bijdrage gedurende vele colleges is geleverd aan  
het bestuur van de stad. Niet is uitgesloten dat de portefeuille van de zittende wethouder met 
een mix van hard en zacht, ook in enige mate heeft bijgedragen aan het verlies. 

‐ De verkiezingsuitslag is voor het CDA wel een reden om zich te bezinnen op de positie voor 
de komende vier jaar. Voor haar is het nog geen uitgemaakte zaak dat ze weer deelneemt 
aan een college.  
 

Ambities en problemen 
Voor de komende jaren staat de stad voor een zware opgave als het gaat om de bestrijding van 
onveiligheid en verhoging van het veiligheidsgevoelen onder de bewoners. Waar in 2006 sprake was 
van een Task force Armoede is er nu alle aanleiding voor een Task force Veiligheid. Belangrijke 
thema’s daarbinnen waarop de gemeente de regie moet pakken zijn de aanpak van de 
jeugdproblematiek en huiselijk geweld. De aanpak moet divers zijn: preventie, curatie en repressie. 
Maar ook moet gekeken worden naar de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte (schoon 
en heel). CDA gaat niet alleen voor meer toezicht maar pleit ook voor meer aanspreekpunten in de 
wijken, waar bewoners met hun onveiligheidsgevoelens terecht kunnen, waar er met de mensen naar 
een oplossing gezocht wordt. 
 
De financiële positie van de gemeente bepaalt in belangrijke mate de ruimte voor de ambities. Het 
CDA vindt dat nu al gefaseerd begonnen moet worden met bezuinigingen. Uitstel tot 2012 is niet 
verantwoord. Voor 2011 zou gedacht kunnen worden aan een taakstelling van € 5 tot € 7 mlj. Als dat 
drie jaar wordt volgehouden is sprake van een evenwichtige aanpak die niet direct hard ingrijpt. In de 
bezuinigingen moet ook gekeken worden naar de omvang van het ambtelijk apparaat. Het CDA vindt 
niet dat de uitgaven op slot moeten. Zij kan zich zeer wel voorstellen dat ook in 2011 geïnvesteerd 
wordt maar dan wel in die projecten die niet leiden tot hogere of nieuwe exploitatie-uitgaven. Er is ook 
slim te investeren, bijv. in energiebesparende maatregelen waarbij de gemeente de lasten draagt en 
waardoor instellingen voor lagere kosten komen te staan. Bezuinigingen op de zorg wijst het CDA af.  
Ook het vrijwilligerswerk (incl. verenigingen) moet ontzien worden. Met betrekking tot de OZB zet het 
CDA in op maximaal inflatiecorrectie. 
 
Op wijkniveau moet meer gebruik gemaakt worden van het netwerk van scholen, amateur-culturele 
verenigingen en sportverenigingen. 
 
Met betrekking tot de hostels zijn de aangenomen randvoorwaarden leidend. Maar wel is belangrijk 
dat een voorziening goed in een wijk wordt geïntegreerd. Het CDA staat achter het nu op te starten 
traject van verbreding van het draagvlak. Er moet aan het eind serieus worden omgegaan met de 
uitkomsten daaruit. Met de bewoners moeten heldere afspraken gemaakt worden over het beheer in 
relatie tot veiligheid. Het CDA wil geen geld steken in de exploitatie maar wel in de kosten van beheer 
in de omgeving. 
 
Het CDA zet in op de realisering van de bouwloods/museum voor middeleeuwse bouwkunst bij de St. 
Jan. 
 
Voor de economische functie van de binnenstad, de bereikbaarheid en parkeren  is verankering van 
de parkeerbalans (behoud van kortparkeerplaasten nabij binnenstad) cruciaal. Hekellaan wordt 
beschouwd als een genomen besluit. Het CDA staat voor een voortvarende aanpak van het 
aangenomen GZG-masterplan. De daarin voorziene parkeerplaatsen zijn een voorwaarde voor de 
haalbaarheid. 
 



Het CDA onderkent de noden van het huidige Theater aan de Parade –renovatie ontkom je niet aan-
maar een eventuele verbouw of nieuwbouw zou pas in beeld komen wanneer onderzoek uitwijst dat 
het een significante meerwaarde voor de stad (en t.o.v. renoveren) oplevert. Naast het onderzoek 
moet ook een inhoudelijke discussie gevoerd worden waar we in onze stad heen willen met het 
theateraanbod en de daarvoor benodigde podiumvoorzieningen. Pas daarna komen de vragen van 
waar en wanneer aan de orde.  
 
Op het gebied van de woningbouw pleit het CDA voor een woningbestand dat afgestemd is op de 
toekomst. Bijvoorbeeld door het bouwen van meegroeiwoningen/levensfasegerichte woningen. Op die 
manier kunnen ook ouderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde wijk blijven. Het CDA ziet de 
woningbouwopgave meer als een kwalitatief dan een kwantitatief vraagstuk de komende jaren. 
 
Nieuw college/collegeakkoord 
De huidige coalitie heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. Er waren soms spanningen maar college 
en coalitie zijn daar steeds samen uitgekomen. Voor een nieuw college zou het wel beter zijn dat de 
portefeuilles minder divers zijn (bijv. meer thematisch ingevuld), dat op gevoelige dossiers de 
collegialiteit van bestuur wordt bewaakt en dat sprake is van een evenwichtige verdeling. De invulling 
van de portefeuille is voor het CDA een belangrijk punt van afweging of zij kan deelnemen aan een 
nieuw college. Het oude collegeprogramma is in de kern nog steeds goed maar door de financiële 
ontwikkelingen wel in een ander perspectief gekomen.  
 
Belangrijke bespreekpunten voor het collegeakkoord zouden zijn: 

‐ Invulling bezuinigingen/lastenbeleid 
‐ Veiligheid 
‐ Zorg & sociale paragraaf 
‐ Bereikbaarheid 
‐ Onderhoud/inrichting openbare ruimte 
‐ Theater aan de Parade; 

In het akkoord moeten hiervoor een tijdpad worden afgesproken; 
‐ GZG-masterplan 
‐ Voortgang hostels binnen vastgestelde uitgangspunten; 
‐ Bouwloods St. Jan 

 
Het CDA kan zich voorstellen dat de basis van het nieuwe college wordt gevormd door VVD, GL  en 
PvdA. En vervolgens worden aangevuld met CDA en/of RB en/of BB uitgaande van een basis van 
tenminste 22/23 zetels. Zij wil graag deelnemen aan een nieuw college mits sprake is van een 
volwaardige positie.  


