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Inleiding 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2018-2022. Het CDA in 
Scherpenzeel wil een moderne christendemocratische partij zijn, waar iedereen zich thuis 
kan voelen. Waarden en normen van het CDA worden geïnspireerd vanuit de Bijbel, maar de 
partij is open voor mensen uit allerlei achtergronden. Zorg en respect voor elkaar, veiligheid 
en gemeenschapszin zijn daarbij belangrijke waarden. Een gemeente kan niet functioneren 
zonder draagvlak van inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en instellingen. Een 
samenleving maak je samen en dat is het uitgangspunt voor het CDA. Het CDA heeft zijn 
eigen politieke geluid.  
 
Politiek is voor het CDA een manier om doelen in de Scherpenzeelse samenleving te 
bereiken. Besluiten moeten op steun van de bevolking kunnen rekenen. Er zullen steeds 
weer keuzen gemaakt moeten worden. Het CDA streeft er naar om belastinggelden efficiënt 
en effectief in te zetten en de belastingdruk laag te houden. Tegelijkertijd is het sociaal naar 
de zwakkeren in onze samenleving. De voorzieningen van ons dorp willen we op peil 
houden. Voor Scherpenzelers moet het ook aangenaam wonen zijn als het gaat om de 
openbare ruimte. Een goede balans tussen parkeerplaatsen, wegen, verlichting, voldoende 
groen en speelruimte voor onze jeugd is belangrijk. 
 
In 2014 kwam het CDA in het college. Samen met de ChristenUnie en de SGP werd er een 
coalitie gevormd met het coalitieakkoord 'Samen zorgen, Samen leven, Samen werken'. De 
afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitvoering van dit akkoord en ook andere 
problemen werden voortvarend aangepakt. Niet alles is nog tot uitvoering gekomen en ook 
heeft het CDA compromissen moeten sluiten. Desalniettemin zijn er belangrijke zaken 
waaraan het CDA heeft bijgedragen. 
 
Meer dan de helft van de lantaarnpalen zijn vervangen. Dat was hard nodig. Een groot deel 
was al bijna zestig jaar oud. Het onderhoud werd steeds kostbaarder en moeilijker. Het 
stroomgebruik liep met de oude lampen behoorlijk in de papieren. Inmiddels zijn met de 
nieuwe verlichting de onderhoudskosten aanzienlijk gedaald en heeft de fikse daling van het 
energieverbruik bijgedragen tot lagere kosten en duurzaamheid. Ook dragen de nieuwe 
lantaarnpalen bij aan een mooier en verzorgder straatbeeld. Met de komst van de nieuwe 
lantaarnpalen in het centrum werd het eindelijk mogelijk om tijdens de feestdagen te 
genieten van feestverlichting.  
 
Met de kinderen en ouders werd een nieuw speelplaatsenbeleid opgesteld. Alle scholen in 
het dorp werkten mee en ook de ouders en wijkplatforms droegen hun steentje bij. Het 
resulteerde in het opknappen van trapveldjes en speelplaatsen, nieuwe speeltoestellen en 
het vervangen van een aantal ondergronden. 
 
Tevens werd er geïnvesteerd in het zwembad. Er wordt veel energie bespaard door een 
roldeken over het water. Een nieuwe pomp zorgt er voor dat milieuvriendelijker het zwembad 
van chloor wordt voorzien. Het CDA draagt het zwembad dan ook een warm hart toe. 
 
Het CDA ging ook hele lastige dossiers niet uit de weg. Zo kwam er een nieuw plan voor de 
Breehoek, dat nagenoeg failliet was. Hoewel de Breehoek het nog steeds moeilijk heeft, zijn 
er al de nodige verbeteringen tot stand gekomen. Bibliotheek, sportverenigingen en andere 
verenigingen hebben daarmee een 'dak boven hun hoofd'. 
 
Verder werd er de afgelopen periode een Centrumvisie opgesteld en vastgesteld door de 
gemeenteraad. Met inwoners, winkeliers en andere instellingen en bedrijven kwam een visie 
tot stand hoe het centrum van Scherpenzeel zich in de komende tien jaar zou moeten 
ontwikkelen. Nieuwe laad- en losplekken, het verwijderen en vervangen van de 'muurtjes' en 
robuust groen waren de eerste punten om mee aan de slag te gaan. Met de aankoop van het 
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parkeerterrein achter de 'Big Bazar' door de gemeente, is ook voorzien in de enorme 
parkeerbehoefte. Verder werd in de zomerperiode het centrum opgefleurd met 'hanging 
baskets'. 
 
Een aantal wegen werd opnieuw ingericht. De verharding van de Boslaan en de herinrichting 
van de verkeerssituatie rondom de 'Korenmaat' maakten het mogelijk om de schoolkinderen 
veilig van en naar school te laten gaan. 
Enkele onnodig vervelende drempels werden in Scherpenzeel weggehaald. Een aantal 
rotondes werden 'geadopteerd' en voorzien van mooi groen. 
 
Kortom, er is veel tot stand gebracht, maar er is nog genoeg te doen voor de toekomst. Het 
CDA bouwt daar graag aan mee. Bouwt u met ons mee? Alvast bedankt. 
 
 
 
  

Inleiding CDA Scherpenzeel 
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0 Bestuur en Organisatie 
 
Het CDA is een voorstander van een zelfstandig Scherpenzeel. Op deze manier houdt 
Scherpenzeel zelf de regie over het beleid in de gemeente, de voorzieningen en een fysiek 
gemeentehuis in ons dorp. Tegelijkertijd wil het CDA ook niet de ogen sluiten voor de 
problemen die op ons afkomen als kleine gemeente. Nieuwe wetgeving vanuit Den Haag 
heeft ervoor gezorgd dat steeds meer taken richting gemeenten zijn gegaan en nog gaan 
komen. De nieuwe omgevingswet die eraan komt, is daar een voorbeeld van. Niet alleen 
geldmiddelen zijn daarbij nodig, maar ook is het belangrijk dat de kwaliteit van de ambtelijke 
organisatie hierop aansluit. Als het om kwaliteit gaat, hebben we het niet alleen over kennis 
en kunde, maar ook over daadkracht, efficiënt werken, goede planningen en een goede 
communicatie naar onze inwoners. 
De inwoners van Scherpenzeel moeten kunnen rekenen op de professionaliteit van de 
gemeente. 
Daarnaast is het van vitaal belang dat Scherpenzeel goed samenwerkt met andere 
gemeenten en ook taken die hiervoor geschikt zijn samen met andere gemeenten uitvoert of 
door een andere gemeente laat uitvoeren. 
 
FoodValley is ons belangrijkste samenwerkingsverband. Met Ede, Barneveld, Wageningen, 
Rhenen, Nijkerk, Veenendaal en Renswoude wordt in dit verband zowel op beleidsniveau als 
bij de uitvoering, goed samengewerkt. Het CDA vindt FoodValley van grote betekenis. 
Tegelijkertijd wil het CDA wel dat Scherpenzeel waakt over de democratische legitimiteit, 
zodat de gemeente ook verantwoording kan afleggen naar de Scherpenzeelse inwoners over 
genomen besluiten binnen FoodValley verband. 
 
Met andere gemeenten, zoals de buurgemeente Woudenberg, mag samenwerking niet 
worden uitgesloten. Ook met de provincie is samenwerking nodig. Scherpenzeel is een 
Gelderse gemeente, grenzend aan de provincie Utrecht. Daardoor hebben we met beide 
provincies te maken, op bijvoorbeeld het gebied van ruimte, wegen, vervoer, recreatie en 
toerisme. 
 
Kortom het CDA wil dat de gemeente Scherpenzeel een zelfstandige gemeente blijft, maar 
realiseert zich tegelijkertijd dat er ook uitdagingen zijn die om de juiste oplossingen vragen. 
Het CDA wil dat de gemeente Scherpenzeel een gemeente is waar mensen graag wonen, 
werken en leven.  
 
 
  

Bestuur  
en 
Organisatie 

Krachtige samenwerking binnen de regio 
FoodValley 
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1 Veiligheid  
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Een leefbare en veilige woonomgeving is een zaak van iedereen. De gemeente 
Scherpenzeel is hiervoor primair verantwoordelijk samen met politie, brandweer en VGGM 
Gelderland-Midden. Daarnaast is de inbreng van onze inwoners en onze ondernemers 
onontbeerlijk. Grotere veiligheid kan worden bereikt door gerichte controle en handhaving. 
Het CDA wijst een gedoogcultuur af. 
 
Gemeentelijk veiligheidsbeleid 
Zowel het gevoel van veiligheid als de handhaving van de openbare orde vragen continue 
verbetering. Het blijft belangrijk om na te gaan of we ons op de goede onderwerpen en 
problemen richten. Hiervoor is het van belang tijdig de prioriteiten uit het veiligheidsbeleid te 
herijken. We blijven pleiten voor tenminste twee wijkagenten. 
 
Overlast  
Om overlast te voorkomen is meer blauw op straat nodig. We vinden het een slechte 
ontwikkeling dat door bezuinigingen bij de politie een deel van de taken door BOA's moet 
worden overgenomen. Vooral ook omdat een BOA minder bevoegdheden heeft.  
Desondanks zijn we blij met onze BOA's. Maar het moet wel vanzelfsprekend zijn dat zij 
vrijwel uitsluitend in Scherpenzeel op straat te vinden zijn en daar uitvoering geven aan de 
prioriteiten die de gemeenteraad aangeeft. 
Hoewel onze BOA's de blauwe zone moeten handhaven, is het minstens zo belangrijk dat ze 
handhaven op hondenpoep, zwerfafval en asociaal (rij-)gedrag. Overlast door hangjongeren 
moet worden aangepakt. Extra controles op uitgaansavonden zijn onmisbaar.  
Het aantal uren voor de BOA's wordt niet uitgebreid. 
 
Onze inwoners leveren een grote bijdrage aan de veiligheid via de WhatsApp 
Buurtpreventiegroepen en de Wijkplatforms.  
 
Er moet meer cameratoezicht komen. Met name moeten, in goed overleg met de gebruikers, 
camera's geplaatst worden rond De Breehoek, het zwembad, de sportvelden en het Park 
Huize Scherpenzeel. Ook andere vandalismegevoelige plekken in ons dorp moeten worden 
bekeken. Het blijkt dat veel misdrijven en criminaliteit worden opgelost met behulp van 
camerabeelden. Ook moet positieve aandacht uitgaan naar camera's die geplaatst zijn door 
particulieren. 
 
Drugsgebruik moet worden aangepakt en alcoholmisbruik ontmoedigd. Scholen en 
maatschappelijke organisaties moeten worden gestimuleerd voorlichting te geven over de 
schadelijke gevolgen van drugs, alcohol en roken. 
 
Wij zijn voorstander van het instellen van een (eventueel anoniem) meldpunt criminaliteit en 
hufterig gedrag. Het spreekt vanzelf dat via een lik op stuk beleid de eventuele schade wordt 
verhaald op de daders. 
 
Brandweer 
We waarderen de inzet van de leden van de (vrijwillige) brandweer. De regionalisatie en 
reorganisatie levert risico's op voor de motivatie. We zijn blij met onze jeugdbrandweer. 
Een belangrijke taak is weggelegd voor de First Responder. Hiermee kan de soms te lange 
aanrijtijd van de ambulance deels worden overbrugd. Deze functie mag niet verloren gaan. 
 

Veiligheid Scherpenzeel veilig; strengere handhaving 
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2.  Verkeer en Vervoer 
 
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit behoren de 
speerpunten te zijn van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid.  
De toenemende en toegenomen mobiliteit is een gegeven. Een noodzakelijk gevolg van 
enerzijds onze economie en anderzijds de behoefte aan recreatie. Het past de lokale 
overheid niet om deze mobiliteit te belemmeren. 
 
Voor het CDA is van belang dat: 
• wegen goed worden onderhouden; en zonder (hinderlijke) obstakels. 
• overbodige verkeersdrempels worden verwijderd en hinderlijk hoge verkeersdrempels 

verlaagd. 
• bij reconstructies van wegen veiligheid belangrijker is dan een formeel juiste 

functieverandering. 
• er voldoende parkeerplaatsen komen zowel in het centrum als in de wijken. 
• de parkeernorm van twee parkeerplaatsen per woning wordt gehandhaafd. 
• soepel wordt omgegaan met de parkeernorm bij het in het centrum omzetten van een 

overbodige winkelfunctie naar woonfunctie, mits buiten het kernwinkelgebied. Een 
parkeerfonds kan hierbij nuttig zijn. 

• de gevolgen van de blauwe zone op de aanpalende straten en pleinen goed worden 
gemonitord. 

• parkeren gratis blijft. 
• het centrum veilig is en goed bereikbaar. Elke vorm van afsluiting wijzen wij af. 
• het openbaar vervoer gebruik moet blijven maken van de centrumroute. Hindernissen op 

de route moeten daarom worden weggenomen. Als tegenprestatie verwachten wij dat de 
bussen op tijd rijden en goed aansluiten op met name de treinen op station Veenendaal- 
De Klomp. 

• de bestaande ontsluitingswegen voor Zuid beschikbaar blijven zolang geen nieuwe 
ontsluiting is gerealiseerd. 

• er doorlopende aandacht blijft voor het creëren van (recreatieve) fiets- en wandelpaden. 
• bestaande fietspaden zo nodig worden verbeterd en verbreed om het toenemende fiets- 

en E-bike verkeer de nodige ruimte te geven. 
• onkruidbestrijding op wegen en trottoirs weer wordt uitgevoerd op het hoogst haalbare 

niveau. Het huidige niveau is volstrekt onvoldoende. Bij voorkeur moet gebruik worden 
gemaakt van wettelijk toegestane, milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. 

 
  

Verkeer 
en 
Vervoer 

Goede wegen en voldoende parkeerplaatsen 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/France_road_sign_B14_(50).svg
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3 Economie 
 
Economische bedrijvigheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de 
samenleving. Het CDA vindt dat een goede dienstverlening en een proactieve houding van 
de gemeente naar het lokale bedrijfsleven Scherpenzeel sterker maakt. Heldere en tijdige 
communicatie over mogelijkheden en onmogelijkheden is hierbij van cruciaal belang. 
 
Centrum/winkelgebied 
• Om het centrum leefbaar en aantrekkelijk te houden moet het winkelgebied worden 

geconcentreerd. Buiten het kernwinkelgebied moet het eenvoudig worden om een 
winkelfunctie om te zetten naar wonen. 

• We blijven zoeken naar mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. 
• De blauwe zone moet, bij voldoende parkeergelegenheid, zo beperkt mogelijk zijn. 
• De woensdagmarkt moet blijven. Wel moet er op worden toegezien dat voor de 

aanwonenden de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
Bedrijven 
• Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen moet de nadruk liggen op kleine en 

middelgrote bedrijven. Deze bieden als regel relatief de meeste werkgelegenheid. 
• Er moet voldoende ruimte worden geboden voor werken aan huis en andere nieuwe 

ontwikkelingen. 
• Doorlopende aandacht is nodig voor revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen. 
 
Agrarische bedrijven 
De gemeente beïnvloedt met haar ruimtelijk beleid het toekomstperspectief van agrarische 
bedrijven en het uiterlijk van het landelijk gebied. De gemeente heeft toekomstbestendige 
bedrijven nodig als economische drager voor het landelijk gebied. Daarom maakt de 
gemeente het mogelijk dat bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Zowel in 
verbreding, verdieping als in schaalvergroting. Hierbij wordt de ruimtelijke kwaliteit en oog 
voor de omgeving niet buiten beschouwing gelaten. Het streven is een win/win situatie.  
Met de omgevingswet 2019 krijgt de gemeente meer beleidsruimte. Een gelijk speelveld voor 
ondernemers met buurgemeenten wordt een belangrijke kernwaarde.  
 
Dat betekent voor de komende jaren: 
• Het CDA biedt de ondernemer ruimte in ruil voor kwaliteit. Het Gelders plussen beleid 

wordt opgenomen in het gemeentelijk bestemmingsplan. Ruimte kan zijn: verbreding, 
verdieping of schaalvergroting. 

• In het gemeentelijk bestemmingsplan wordt alleen indien strikt noodzakelijk afgeweken 
van landelijk, provinciaal en/of regionaal beleid.  

• Daar waar de agrariërs hun activiteiten willen beëindigen, zouden op dezelfde locatie 
passende alternatieven mogelijk moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is functieverandering 
naar een woonfunctie, eventueel in combinatie met niet-agrarische activiteiten zoals 
toeristische. Hierbij sluiten we aan op beleid van de regio FoodValley. Hierbij is een 
belangrijke voorwaarde, dat omliggende agrarische bedrijven geen belemmering in 
bedrijfsvoering of ontwikkeling van ondervinden.  

 
 
  

Economie Ondernemerschap moet gefaciliteerd worden  
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4 Onderwijs 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Op de basisschool wordt een belangrijk fundament 
gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het gaat in het onderwijs om meer dan het 
leren van basale vaardigheden zoals taal en rekenen en algemene ontwikkeling.  
Vrijheid voor de ouders bij de schoolkeuze is daarom heel belangrijk. 
 
Onderwijshuisvesting 
De nieuwe Glashorstschool is naar verwachting medio 2018 gereed. Daarmee is de 
huisvesting voor de basisscholen in Scherpenzeel goed op orde. 
 
Kinderopvang en peuterspeelzaal 
Het huidige verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzaal wordt naar verwachting 
opgeheven. Het Rijk geeft hier stapsgewijs een vergoeding voor aan de gemeente. Het is 
echter nog volstrekt onduidelijk wat dit gaat betekenen voor de ouderbijdrage, het beroep op 
deze voorziening en de financiële consequenties voor de gemeente. Gestreefd moet worden 
naar een evenwicht tussen de rijksbijdrage en de gemeentelijke uitgaven voor de 
peuterspeelzaal. 
 
Leerlingenvervoer 
Het CDA is voorstander van een beleid waarin alleen de vervoerskosten van leerlingen 
worden vergoed als binnen Scherpenzeel niet de adequate didactische en educatieve zorg 
voorhanden is. De Wet Passend Onderwijs zal er toe moeten leiden dat er een geringer 
beroep wordt gedaan op leerlingenvervoer. De Valleihopper moet bijdragen aan een 
efficiënter dus goedkoper leerlingenvervoer. De kwaliteit van het vervoer moet voldoende 
blijven. 
 
 
  

Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs 
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5. Sport, Cultuur en Recreatie 
 
Sport 
Het CDA vindt dat er een belangrijke rol voor sport is weggelegd. Sport verbindt en maakt 
onze maatschappij socialer. Sporten is goed voor onze gezondheid. En het helpt 
overgewicht te voorkomen. 
Sporters leren om regels in acht te nemen en bij teamsporten te delen in sportiviteit. Ook 
leert men RESPECT te hebben voor elkaar en voor de tegenspeler(s). Sportverenigingen 
kunnen naast hun primaire functie een rol spelen bij de aanpak van sociale problemen. Zo 
wordt ook de sociale cohesie door (team)sport bevorderd. 
Voor het CDA betekent dit dat de gemeente een actieve rol moet vervullen om 
sportvoorzieningen voor jong en oud in stand te houden en het deelnemen aan sport te 
stimuleren. Overigens is dit niet alleen een taak voor de gemeente. Om een optimale 
deelname aan sport te realiseren en de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te 
handhaven en te vergroten is samenwerking noodzakelijk met de verschillende 
sportverenigingen. 
De gemeente heeft in ieder geval tot taak om haar voorwaardenscheppende rol optimaal te 
vervullen. 
Het CDA vindt daarom dat: 
• het sportaanbod voldoende afwisseling dient te bieden. Het subsidiebeleid moet erop 

gericht zijn om sport betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedere inwoner van 
Scherpenzeel. 

• verenigingen niet zonder vrijwilligers en hun zelfwerkzaamheid kunnen. Deze 
zelfwerkzaamheid dient nog meer gestimuleerd te worden, om voor een groot deel de 
continuïteit van de verenigingen te waarborgen.  

• er bij de buitensport meer zaken geprivatiseerd moeten worden. Dit kan zowel voor de 
gemeente als voor de verenigingen financiële voordelen bieden.  

 
Openbaar groen en recreatie 
Scherpenzeel moet een mooi groen dorp blijven. Dat vergroot het gevoel van welzijn, geeft 
het dorp een prettiger aanblik en maakt het dorp aantrekkelijker om te bezoeken en 
aangenamer om te wonen.  
Scherpe controle op de uitvoering van de werkzaamheden is noodzakelijk. Het is 
onontkoombaar dat gebruik gemaakt wordt van wettelijke toegestane milieuvriendelijke 
bestrijdingsmiddelen.  
Er is een begin gemaakt met het renoveren van de speelveldjes. Alle speelveldjes in het 
dorp moeten op korte termijn worden voorzien van goede, duurzame ondergronden en 
aantrekkelijke, veilige speeltoestellen. 
 
Toerisme/vrije tijd 
Er ligt in en om Scherpenzeel een goede infrastructuur van fiets- en klompenpaden waarvoor 
de recreanten graag naar Scherpenzeel komen. Deze infrastructuur moet wel goed 
onderhouden blijven en waar nodig worden verbeterd. Hierdoor kunnen de kansen van deze 
belangrijke economische drager goed benut worden. Belangrijke partners zijn de 
verblijflocaties, landgoederen, horeca, Platteland Anders en de VVV.  
 
Kulturhus de Breehoek 
Jarenlang is de Breehoek een zorgenkind geweest. Hoewel het CDA vanaf het begin van 
mening is geweest dat niet kon worden volstaan met de jaarlijkse subsidie van € 39.000, 
liepen de tekorten de spuigaten uit. Het huidige management is goed bezig. Oude gebreken 
zijn opgelost en de dienstverlening is verbeterd. Wellicht zal de Breehoek zich in de 
toekomst meer moeten richten op seminars en evenementen. De structurele jaarlijkse 
subsidie zal flink verhoogd moeten worden. 
De Breehoek moet ook op zondagen voor kleinschalige activiteiten gebruikt kunnen worden.  
Voor de binnensport is de Breehoek een prachtige voorziening om te sporten en te 
ontspannen.   
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Bibliotheek 
De bibliotheek vormt met haar activiteiten een essentieel onderdeel van de Breehoek. 
Hoewel er een aanzienlijke subsidie mee gemoeid is, verdient de bibliotheek onze blijvende 
steun. Er wordt niet gesneden in de openingstijden. 
 
Zwembad 't Willaer 
Ons prachtige zwembad 't Willaer is een sieraad voor ons dorp. Dankzij de vele vrijwilligers 
die zich uitputtend inzetten kan de subsidie op een acceptabel niveau blijven. Het 
zwembadbestuur heeft veel aandacht voor energiebesparing en dat waarderen wij. Het CDA 
is van mening dat we er alles aan moeten doen om deze voorziening voor Scherpenzeel te 
behouden. 
 
 
  

Sport 
Cultuur 
Recreatie 

Goede voorzieningen om te sporten en te 
recreëren in een groen Scherpenzeel 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiC1YStt4LXAhWBa1AKHYd0CnsQjRwIBw&url=https://www.sanctuary-housing.co.uk/love-sport&psig=AOvVaw16hFyBmNFTj8bl3Dj5HXtZ&ust=1508699922922911
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6 Sociaal Domein 
 
Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid voor het Sociaal Domein. 
De gemeente heeft hierdoor de mogelijkheid om de zorg te leveren die past bij de 
zorgvrager. Zelfredzaamheid en participatie zijn hierbij belangrijk en dit wordt ook gevraagd 
van de inwoners. De Wmo is er op gericht dat iedere inwoner naar zijn of haar eigen 
vermogen participeert in de samenleving. Eventueel met hulp van zijn/haar omgeving. 
 
Burgerparticipatie zal ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit kan door het 
betrekken van de burgers bij het beleid over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er 
moet ruimte zijn voor burgerinitiatieven voor verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. 
 
We maken allemaal deel uit van de samenleving. Het zorgvuldig, correct en duurzaam met 
elkaar omgaan is daarbij een basisvereiste. Solidariteit is een van de uitgangspunten van het 
CDA. 
 
Toegankelijkheid 
Het Sociaal Domein moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Daarom moet op de 
hoogte van de eigen bijdrage blijvend worden toegezien. De gemeente moet ondersteuning 
geven aan hen, die het zelf niet redden. Een helpende hand moet worden geboden bij de 
bestrijding van armoede en sociaal isolement. Het CDA vindt het belangrijk dat daarbij 
overleg plaatsvindt met plaatselijke organisaties en de kerken om deze mensen te kunnen 
bijstaan. 
 
Door de overheid wordt streng toezicht gehouden op de uitgaven in het sociaal domein. 
Hierdoor zal er steeds meer een beroep gedaan worden op vrijwilligers en mantelzorgers. 
Het is belangrijk dat ook zij de juiste ondersteuning krijgen. Het CDA ziet deze sociale 
verbanden als basis van de samenleving. Het Steunpunt Scherpenzeel en de Stichting 
Welzijn Ouderen zullen hierin een belangrijke rol blijven vervullen. 
 
Voorzieningen 
Scherpenzeel heeft moderne voorzieningen zoals het Eerstelijnscentrum Het Foort en het 
Kulturhus de Breehoek. Voor de inwoners van Scherpenzeel is het van belang dat de 
eerstelijnszorg goed bereikbaar is en blijft. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat een ieder laagdrempelig geïnformeerd wordt over het 
Sociaal Domein. Hierbij moet gedacht worden aan media zoals websites, folders en social 
media. Hulp moet worden geboden aan mensen die niet in staat zijn om hiervan gebruik te 
maken.  
 
Zorg 
Het CDA vindt het belangrijk dat er keuzevrijheid is. Bij individuele voorzieningen zoals 
huishoudelijk hulp kan men kiezen voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget. 
Zorg op maat door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) speelt hierin een 
belangrijke rol. Het is belangrijk om kwalitatief goede zorg aan te blijven bieden. Hiervoor 
moeten duidelijke eisen gesteld worden aan het kwaliteitsbeleid van de zorgaanbieders. 
 
Het CDA wil opkomen voor de zwakkeren in de Scherpenzeelse samenleving en maakt zich 
sterk voor een goed niveau van zorg en ondersteuning. Hierbij staat de zorgvraag voorop en 
is het budget niet leidend. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en zorgt dat er 
niemand tussen de wal en het schip belandt. Complexe vraagstukken, zowel voor de jeugd 
als voor de ouderen, worden niet op de lange baan geschoven maar direct opgepakt. 
Wachtlijsten moeten worden vermeden. 
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Werkgelegenheid 
Het CDA vindt dat ook de mensen met beperkingen (en daardoor een te lage 
verdiencapaciteit) op de arbeidsmarkt hun talenten moeten kunnen benutten. 
Voor mensen, die onvrijwillig aan de kant staan, worden alle mogelijkheden van de 
Participatiewet benut om deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. 
Effectieve inzet van de middelen die door het rijk worden aangeboden en maatwerk is hierbij 
leidend. 
 
Statushouders 
De verwachting is dat het aantal te huisvesten statushouders in de tweede helft van 2018 zal 
afnemen. De gemeente zorgt er voor dat snelle inburgering zo veel mogelijk wordt 
gefaciliteerd. De bibliotheek kan hierbij behulpzaam zijn. 
 
Financiën 
Zolang dit nog mogelijk is wordt er een aparte financiële administratie bijgehouden van de 
inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein. Zo houden we er zicht op of er een evenwicht 
is tussen inkomsten en uitgaven. Vanwege de grote financiële risico's bij de Jeugdzorg moet 
er gestreefd worden naar een adequate (egalisatie)reserve. 
 
 
  

Sociaal 
Domein Toegankelijke zorg voor iedereen 
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7 Volksgezondheid en Milieu 
 
De gemeente is mede verantwoordelijk voor een gezonde en prettige leefomgeving. De 
inrichting van de openbare ruimte draagt hieraan bij, evenals voldoende mogelijkheden voor 
recreatie en sport. Aandacht voor het milieu is onontbeerlijk. 
 
Volksgezondheid 
De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door de VGGM. Door een nieuwe 
berekeningssystematiek zijn de kosten in de afgelopen jaren fors gestegen, met name door 
de kostbare huisvesting in het eerstelijnscentrum Het Foort. Hoewel het niet voor de hand ligt 
de jeugdgezondheidszorg op een andere locatie te vestigen, moet er alles aan worden 
gedaan de kosten terug te brengen. 
 
Bij een acute hartstilstand telt elke seconde. In afwachting van de ambulance en First 
Responder met een AED apparaat, kunnen goed opgeleide vrijwilligers uit de buurt alvast 
beginnen met reanimatie zonder gebruik te maken van de AED. De gemeente moet dit zo 
mogelijk faciliteren door het inzetten van sociale media. 
 
Riolering 
De samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap wordt voortgezet. Het 
rioolstelsel moet worden aangepast aan de te verwachten klimaatveranderingen. Waar een 
gescheiden rioolstelsel aanwezig is, moet afkoppeling van de hemelwaterafvoeren worden 
gestimuleerd, mogelijk met een financiële vergoeding of hulp in natura. 
Verstening van tuinen moet krachtig worden ontmoedigd.  
 
Afval 
Er worden geen verdere stappen gezet in het kader van de invoering van diftar (gedwongen 
afvalscheiding, al dan niet door financiële of andere prikkels), tenzij hiertoe verplicht door de 
rijksoverheid. Als afvalscheiding aan de bron belangrijk is, moeten onze inwoners hiertoe 
worden aangemoedigd maar niet gedwongen. Het is belangrijk om de inwoners hiertoe te 
motiveren met behulp van regelmatige en enthousiaste publicaties met tips in de krant. Met 
name GFT afval, papier en mogelijk ook glas kunnen waarschijnlijk het beste aan de bron 
worden gescheiden.  
 
Voor het overige afval denken wij, dat na-scheiding in de afvalverwerkingscentrale effectiever 
is. Ook het zogenaamde "omgekeerd inzamelen" (waarbij de grijze containers vervallen en 
ondergrondse containers moedwillig op een grotere afstand worden geplaatst) mag niet 
worden ingevoerd. 
 
Milieu 
De energietransitie moet onze volle aandacht hebben. Zo mogelijk geeft onze gemeente zelf 
daarin het goede voorbeeld, mits economisch haalbaar. Ook stimuleren wij de energietransitie 
bij onze inwoners. 
 
De luchtkwaliteit en het fijnstof vragen onze aandacht. Maatregelen zijn wellicht gewenst, 
maar deze mogen niet zo draconisch zijn dat ze de bedrijfsvoering van onze agrarische 
bedrijven bedreigen. 
 
Begraafplaatsen 
De begraafplaats Lambalgen wordt de komende jaren uitgebreid vanwege capaciteitstekort. 
Wellicht moeten er op termijn besluiten worden genomen wat te doen bij aflopende 
grafrechten. 
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Rattenoverlast 
Bestrijding van rattenoverlast op particulier terrein is geen gemeentelijke taak. Toch is het in 
verband met de volksgezondheid van belang om inwoners die last hebben van ratten op 
individuele basis goede adviezen hieromtrent te geven. 
 
 
  

Volksgezond-
heid en 
Milieu 

Bevorderen van een gezond leefklimaat 
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8. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
 
Ruimtelijke Ordening  
Het CDA staat open voor een onderzoek naar nieuwe locaties voor de vestiging van 
bedrijven. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn is het goed om ook de eventuele effecten 
tijdig in beeld te brengen. 
 
Grondexploitatie 
Bij alle uitbreidingsplannen stelt het CDA voor om de desbetreffende grondexploitaties (ook 
particuliere grondexploitaties) te laten meebetalen voor de kosten die elders in de gemeente 
moeten worden gemaakt vanwege de uitstralende effecten van deze uitbreidingsplannen. Wij 
stellen voor om het fonds dorpsontwikkeling uit te breiden met een reservering voor de 
hoofdinfrastructuur in Scherpenzeel. Als de gemeente Scherpenzeel te zijner tijd moet 
meebetalen aan de verbreding van de N224 (De Dreef) hoeft dat niet uit de algemene 
middelen te komen. Vooralsnog wordt ingeschat dat de provincie een substantiële bijdrage 
verlangt. 
 
Wonen en bouwen 
Waar gaat het CDA zich sterk voor maken de komende jaren? 
Omdat mensen tal van veranderingen meemaken in hun leven en daar hun woonsituatie op 
willen aanpassen, wil het CDA daarvoor mogelijkheden bieden. Denk aan veranderingen in 
de werksituatie, de zorg of in de relationele sfeer en veranderde gezinsgrootte. Ook het niet 
meer kunnen wonen in het Huis in de Wei als men lichamelijke beperkingen krijgt, is een 
punt van aandacht. Op de woningmarkt zijn op dit moment onvoldoende mogelijkheden voor 
woningvragers om hun woonwensen te verwezenlijken en snel aan te passen aan die 
veranderingen. Het CDA wil tijdig anticiperen op deze veranderingen en ook daarover met de 
woningbouwcorporatie(s) passende afspraken maken. Ten behoeve van die flexibiliteit wil 
het CDA in tijden van veel vraag meer dan 50 woningen per jaar bouwen. Daartegenover in 
tijden van slapte iets minder.  
 
Uitgangspunt 1: Keuzevrijheid en betaalbaarheid 
Om de inwoners gelegenheid te bieden hun woonwensen te uiten stelt het CDA voor om 
periodiek een meeting te organiseren met bestuurders, woningcorporaties(s), professionals 
(w.o. makelaars) en inwoners. Naar aanleiding van deze sessie zal de gemeente de 
woonvisie zo nodig bijstellen en het woningbouwbeleid daarop afstemmen. Om het 
eigenwoningbezit ook voor jongeren te stimuleren pleit het CDA voor de bouw van 
starterswoningen met een vrij op naam prijs van maximaal €175.000 voor een 
eengezinswoning. In Renswoude worden kleinere woningen (rugwoningen) voor starters 
gebouwd voor beduidend minder dan €175.000. Om de financiering voor starters mogelijk te 
maken vinden wij ook dat de gemeente weer moet gaan deelnemen aan startersleningen via 
SVn. De kosten bedragen 0,5% van het uitgeleende bedrag. Daar staat tegenover dat de 
gemeente een iets hogere rente ontvangt dan regulier. Ook willen wij meer mogelijkheden 
voor (mede)opdrachtgeverschap (CPO), zowel particulier als collectief (eigenbouw). 
 
Uitgangspunt 2: Woonkwaliteit en energiebesparing 
Het CDA hecht aan woningen van goede kwaliteit. Kenmerken hiervan zijn de ruimte in en 
om de woning, de toekomstgerichtheid van de woning en de duurzaamheid van de woning.  
Onze plannen: 
Het CDA wil dat wijken qua opbouw en samenstelling voldoende variatie bieden.  
Het CDA streeft naar een pluriforme opbouw van wijken, naar woon- en leefstijl en 
prijsklasse. Dit leidt tot een goed sociaal klimaat zodat de wijk zichzelf kan dragen. Dit houdt 
in dat ook projectontwikkelaars niet alleen in het duurdere segment maar ook goedkope 
woningen dienen te bouwen. De te bouwen woningen moeten meer en meer de status van 
energieneutraal krijgen. 
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Uitgangspunt 3: Samenwerking 
De gemeente heeft als plicht de rol van regisseur in de woningmarkt. Er zijn andere partijen 
nodig om de lokale opgave concreet tot stand te brengen. Het is de taak van de gemeente 
om alle partijen te activeren en waar nodig te stimuleren om de samenwerking te zoeken en 
te zorgen voor een goed lokaal speelveld.  
Het CDA wil heldere prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarin moet worden 
opgenomen dat de sociale woningvoorraad minimaal op peil blijft. 
 
Uitgangspunt 4: Welstand 
Welstandseisen dienen zo beperkt mogelijk te zijn. De onmisbare welstandseisen dienen 
helder en concreet te zijn. Maatwerk en goede communicatie zijn van groot belang. Beter 
interactieve planvorming dan strakke eisen. 
 
Uitgangspunt 5: Gemeentelijke monumenten 
Het CDA vindt dat van de gemeentelijke monumenten vooral de voorgevel, dan wel het van 
de weg zichtbare gedeelte van de gevels dient te worden beschermd. Deze bescherming 
geldt in veel mindere mate voor de achtergevel en de niet van de weg zichtbare zijgevels. 
Een wijziging van de inwendige bouwkundige constructie dient vrij te zijn. Alleen wanneer 
sprake is van specifieke inwendige monumentale constructies kunnen deze ter bescherming 
te worden beschreven. De beschrijvingen dienen in nauw overleg met de bezitter van het 
monument plaats te vinden. Er moeten mogelijkheden zijn van bezwaar en/of beroep tegen 
de beschrijvingen. 
 
Uitgangspunt 6: Bouwleges 
Het CDA stoort zich er al jaren aan dat de bouwleges in Scherpenzeel aanzienlijk hoger zijn 
dan in de regio. Ook landelijk behoort Scherpenzeel tot de duurdere gemeenten. Deze 
legeskosten moeten op zijn minst de komende jaren worden bevroren. Door de hogere 
bouwkosten die energieneutraal bouwen met zich meebrengt, worden mensen ook nog eens 
gestraft voor het klimaatbewustzijn. Dit vinden wij strijdig met de goede bedoelingen. Naar 
aanleiding daarvan stellen wij voor om van de bouwleges uit te zonderen de kosten van 
zonnepanelen en warmtepompen. 
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9 Financiën  
 
De financieel-economische crisis waardoor ook ons land was getroffen, lijkt achter de rug. 
De bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd, hebben ook flinke consequenties voor de 
gemeente Scherpenzeel gehad. Het ziet er nu naar uit dat de uitkeringen uit het 
gemeentefonds de komende jaren weer zullen stijgen. En dat lijkt broodnodig nu de 
financiële gevolgen van de decentralisaties zichtbaar worden.  
De afgelopen jaren is de OZB als regel slechts verhoogd met het inflatiepercentage. Slechts 
één jaar is er een extra verhoging geweest om boekhoudkundige regels van het Rijk te 
compenseren. Deze veranderende regels leidden daarbij echter wel tot een lagere 
rioolheffing.  
De gemeente Scherpenzeel zal blijvend moeten letten op soberheid, rechtvaardigheid en 
doeltreffendheid bij de uitgaven in de komende periode. 
Een goed personeelsbeleid is voorwaarde om te komen tot beheersing van de kosten. Wij 
geloven in een strakke sturing van bovenaf. Voldoende deskundige medewerkers moeten 
voorkomen dat er te vaak interims moeten worden ingehuurd. 
 
De volgende uitgangspunten dienen in ieder geval in acht te worden genomen: 
• Tarieven voor gemeentelijke dienstverlening dienen kostendekkend te zijn. Om tarieven 

kostendekkend te kunnen maken dient er sprake te zijn van een duidelijke, uniforme en 
integrale kostprijsberekening. Duidelijk zichtbaar in de productenbegroting. 

• Terughoudendheid bij belastingverhoging. Om de financiële mogelijkheden van de 
gemeente op peil te houden, mag de OZB jaarlijks verhoogd worden met het 
inflatiepercentage. Belastingverhogingen met meer dan de inflatiecorrectie zijn 
uitsluitend bespreekbaar in het zeer uitzonderlijke geval, dat nieuwe prioriteiten moeten 
worden gesteld, terwijl het niet mogelijk is om dit volledig te financieren door bestaand 
beleid te schrappen. Dit kan zich voordoen als bestaand beleid niet kan worden 
geschrapt, omdat sprake is van wettelijke taken. 

• Inwoners van Scherpenzeel moeten worden aangemoedigd om bij vragen over of 
bezwaren tegen de gemeentelijke belastingen eerst contact op te nemen met de 
heffingsambtenaar. Het aantal formele bezwaren dient hierdoor drastisch te worden 
beperkt. 

• Vervangingsinvesteringen worden gedaan op basis van bedrijfseconomische motieven. 
• Structurele uitgaven dienen niet te worden gedekt uit reserves en voorzieningen. 
• Er dienen duidelijke spelregels te worden afgesproken en nageleefd met betrekking tot 

incidentele uitgaven. In het bijzonder kan hieraan worden gedacht bij de inzet van 
interim personeel. 

• Besparingen moeten waar mogelijk ook worden gerealiseerd door samenwerking met 
andere gemeenten. 

 

Financiën Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld! 
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