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Verkiezingsprogramma D66 Meierijstad – 2016: Tijd voor echte vernieuwing 1. 

Inleiding 

Dit is het eerste verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad. D66 wil in de nieuwe gemeente 

Meierijstad ook echte vernieuwing realiseren. Geen vernieuwing om de vernieuwing, maar met 

behoud van het goede, werken aan een sterke economie en goed onderwijs, een uitgebalanceerd 

ruimtegebruik waarin wonen, werken en leven elkaar versterken en keuzevrijheid van individuen 

centraal staat. En dat met een gemeentebestuur dat transparant is en waar burgers invloed op beleid 

ervaren. Daarbij vertrekt D66 vanuit de zorgen en dromen van bewoners en ambiëren wij om 

Meierijstad neer te zetten als “merk” in de regio, Nederland en Europa. 

Wij hebben de richtingwijzers van D66 vertaald naar voor onze gemeente relevante actiepunten en 

richten ons op de toekomst, samenhang tussen beleidsterreinen, nuance en pragmatiek.   

Wij zien voor de komende jaren voor de gemeente Meierijstad de volgende thema’s als 

succesbepalend: 

 

1: Vernieuwing: innovatie van economie, arbeidsmarkt en onderwijs  

2: Een harmonieuze samenleving: de mens als sociaal individu  

3: Behoud en versterking van ruimtelijk gebruik  

4: Een betrouwbare en vriendelijke gemeente 

 

Onze uitgangspunten hierbij zijn: de blik naar buiten, ruimte voor ondernemerschap, vertrouwen in 

mensen, onderwijs als succesfactor en duurzaamheid. 
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Vernieuwing: innovatie van economie, arbeidsmarkt en onderwijs 

De gemeente Meierijstad moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen, maar ook 

om in te werken. Dat vraagt om een sterke economie met veel aantrekkelijke banen.    

D66 wil een toekomstgerichte economie, waarin volop ruimte is voor ondernemerschap en 

samenwerking van ondernemers met het regionale onderwijs.  

De arbeidsmarkt van onze nieuwe gemeente biedt volop kansen: er is veel werkgelegenheid in diverse 

sectoren, zoals de industrie, logistiek en dienstverlening, bij zowel grote bedrijven als bij ondernemers 

uit het midden- en kleinbedrijf. Dit heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op veel werknemers 

uit Meierijstad en daarbuiten. Tel daar de goede verbinding met de A50 bij op en er zijn veel 

ingrediënten aanwezig om onze (lokale) arbeidsmarktpositie verder te verbeteren en te versterken.    

Toch zijn er ook bedreigingen: steeds meer hoger opgeleiden verlaten onze regio en wijken uit naar 

concurrerende arbeidsmarkten. Daarnaast worden steeds meer werkzaamheden gestandaardiseerd 

en vormt ook de verdere digitalisering een bedreiging voor een groot aantal beroepen en functies. Dit 

heeft tot gevolg dat met name de groep lager opgeleide werknemers en mensen met een achterstand 

tot de arbeidsmarkt steeds kwetsbaarder worden. 

D66 wil actief bijdragen aan beleid dat de lokale arbeidsmarkt toekomstgericht, krachtig en vitaal 

houdt. Daarvoor is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en bemiddelingsorganisaties 

noodzakelijk. De gemeente Meierijstad moet hierin een stimulerende en faciliterende rol nemen.   
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Doelstellingen m.b.t. innoveren van de arbeidsmarkt en ondernemerschap stimuleren 

D66 wil daarom: 

Dat de gemeente samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen stimuleert om 

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren door meer stageplekken, 

werkervaringsplekken en reguliere banen te creëren. Dit heeft ook betrekking op leerwerktrajecten bij 

het MKB, zeker waar tekorten dreigen. 

Dat er kennisclusters komen van bedrijven en onderwijsinstellingen die een belangrijk innovatief 

instrument moeten zijn om de arbeidsmarkt voor te bereiden op de toekomst. Vanuit de kennisclusters 

kunnen nieuwe opleidingen ontstaan die aansluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt en kan de 

aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt verbeterd worden. 

Innovatie en ondernemerschap bevorderen. Dit door startups te stimuleren, regeldruk te verminderen 

en een vraaggericht ondernemersloket in te stellen dat de verbindende schakel is tussen het 

economisch beleid van de gemeente en ondernemers. Dit ondernemersloket moet er ook voor zorgen 

dat ondernemers maximaal gebruik maken van financiële regelingen. Dit dient een bestuurlijke 

verankering te hebben in de vorm van een verantwoordelijk wethouder. 

Dat het voor hoger opgeleiden en toptalent aantrekkelijk is en blijft om in de gemeente Meierijstad te 

blijven wonen en werken. Dat vraagt een bruisende leefomgeving en bloeiende cultuur, recreatie en 

natuur (zie: Een harmonieuze samenleving: De mens als sociaal individu en Behoud en 

versterking van ruimtelijke gebruik). 

Doelstellingen m.b.t. een betere aansluiting van het bedrijfsleven bij regionale 

onderwijsinstellingen 

D66 wil: 

Dat de gemeente zelf vooroploopt in het bieden van werkervaringsplaatsen, en een actief beleid 

ontwikkelt ten aanzien van het doorstromen van talent en het op peil houden van de competenties van 

het bestaande personeel.  

Dat de gemeente meewerkt in het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten door samen te werken 

met scholen. Realistische beroepenoriëntatie is hierbij een belangrijk middel. D66 wil hierbij met de 

regio en provincie samenwerken.  

Doelstellingen m.b.t. het beschermen van kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt 

D66 wil: 

Dat ook kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt door training en ontwikkeling aansluiting blijven 

houden bij taken en functies die passen bij hun kwaliteiten. 

Een gemeentelijke regeling ontwikkelen die bedrijven die werk uitvoeren voor de gemeente stimuleert, 

en als het nodig is verplicht, om werk te laten uitvoeren door mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt (‘social return’). 

Werkgevers helpen om deeltaken toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen. Taken binnen 

banen anders ordenen (‘jobcarving’) kan hierbij een instrument zijn.  
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Een harmonieuze samenleving: de mens als sociaal individu 

Een nieuwe gemeente biedt kansen om het rijke verenigingsleven, de cultuur en historie te behouden 

en op een hoger niveau te tillen. D66 wil mensen stimuleren om het beste uit zichzelf en hun omgeving 

te halen door mee te doen. 

D66 onderkent de waarde van kunst, creativiteit en kunsteducatie. Herkenbaarheid en authenticiteit 

van kernen binnen de gemeente worden hierdoor sterk bepaald en heeft een belangrijke rol in het 

vormen en waarborgen van de identiteit van de gemeente. 

Gemeente Meierijstad kent een rijke historie van culturen en heeft een boeiende geschiedenis. D66 wil 

dit koesteren en met concrete activiteiten levendig houden. 

Door het rijke aanbod op het gebied van cultuur is de gemeente Meierijstad een echte, bruisende 

gemeente waar zowel jong als oud van mag genieten. D66 begrijpt dat culturele evenementen en 

festivals een belangrijke bijdrage leveren aan de interessante en karakteristieke gemeente die wij zijn. 
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Doelstellingen m.b.t. sport en vrije tijd 

Meierijstad kenmerkt zich door veel actieve verenigingen. D66 vindt dit belangrijk en gaat dit 

ondersteunen. 

D66 wil daarom: 

Dat bij een maatschappelijke tegenprestatie, dat betekent wanneer een vereniging haar activiteit deelt 

met zoveel mogelijk burgers, de gemeente subsidies zal verlenen. 

Dat er kwalitatief goede accommodaties zijn, die goed bereikbaar en nabij zijn. Waar nodig kan 

samenwerking tussen verenigingen een goede manier zijn om dit te waarborgen; voor nu en de 

toekomst. 

Ieder kind stimuleren om actief te zijn bij een vereniging. Hierdoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen en 

hun talenten gebruiken.  De gemeente dient hierbij ondersteunend te zijn. D66 wil hierbij ook de 

Meierijstadpas inzetten (zie: Een betrouwbare en vriendelijke gemeente). 

Doelstellingen m.b.t. kunst en cultuur 

D66 wil: 

Dat verenigingen, gezelschappen en individuele kunstenaars die woonachtig zijn in onze gemeente, 

gestimuleerd en gefaciliteerd worden om een bijdrage te leveren op het gebied van kunst, in welke 

vorm dan ook. Kunst is niet iets wat van bovenaf bedacht wordt, maar het ontstaat uit creativiteit in 

mensen. 

Dat iedereen (jong, oud, valide en mindervalide) kunst kan aanschouwen en creëren in zijn of haar 

directe leefomgeving.   

Dat subsidies ingezet worden voor behoud en vernieuwing van lokale evenementen, mits er sprake is 

van culturele en educatieve waarde. Het organiseren van niet-commerciële evenementen en festivals 

kost namelijk veel, maar kan ook veel opleveren. 

Dat (kleinschalige) evenementen in de eigen leefomgeving van mensen optimaal toegankelijk zijn, 

omdat deze evenementen zorgen voor binding. 

Dat verenigingen veilig zijn voor kwetsbare groepen. Een actief beleid m.b.t. Verklaringen Omtrent 

Gedrag (VOG) hoort hierbij. 

Doelstellingen m.b.t. vluchtelingen en asielzoekers 

D66 staat positief en welwillend ten opzichte van de opvang en huisvesting van vluchtelingen en 

asielzoekers.  

D66 wil: 

Hierbij een koppeling met actieve begeleiding wat betreft taal, opleiding, werk en integrerende 

activiteiten. Bij deze voorwaarde gaat D66 uit van wederkerigheid vanuit de mensen die het betreft.    

Zij dienen mee te werken aan de activering en begeleiding.  
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Behoud en versterking van ruimtelijke gebruik 

De nieuwe gemeente Meierijstad kent een afwisselend ruimtelijk karakter. Stedelijke gebieden, 

bedrijfsterreinen, agrarische gebieden en natuur wisselen elkaar af. Kenmerkende elementen zijn: 

mooie dorpse kernen in een agrarische en groene omgeving, grotere stedelijke gebieden, omvangrijke 

bedrijfsterreinen, fraai water en groen. Die diversiteit biedt mogelijkheden voor uiteenlopende ruimte-

vragende activiteiten. 

Behoud en versterking van bestaande kwaliteit staat daarbij voorop voor D66. Daarbij zullen keuzes 

noodzakelijk zijn om die kwaliteit te beschermen. 

D66 onderscheidt vijf belangrijke ruimtelijke elementen: 

• Vitale wijken en (kerk)dorpen; 

• Water en groen; 

• Landbouw; 

• Bedrijvigheid; 

• Bereikbaarheid en infrastructuur. 
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Vitale wijken en (kerk)dorpen 

Een samenleving is vitaal als mensen elkaar weten te vinden en er samen meer van maken. 

Samenleven waarbij er een goede mix is van leeftijd, opleidingsniveau, samenlevingsvorm, inkomen 

en afkomst is. Samenleven doe je in activiteiten als werk, vrije tijd, sport en elkaar helpen. Mensen 

moeten daarbij de vrijheid hebben om op hun eigen manier hun leven in te richten. 

Wij stimuleren mensen om zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te kunnen 

blijven wonen. D66 vertrouwt hierbij op de eigen veerkracht van mensen en wil die ondersteunen. 

D66 wil daarom:  

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren. Daarmee krijgen groepen inwoners de 

mogelijkheid om zelf vorm te geven aan de manier waarop ze wonen, werken en leven. 

Erop toezien dat er zo min mogelijk leegstand is en dat huidige, maar ook nieuwe, woningen voldoen 

aan de eisen van vandaag. Woningen zijn bedoeld om bewoond te worden en niet om leeg te staan. 

Een goede spreiding van woningen, die aansluit bij de woonwensen van diverse groepen. Hierbij moet 

ook gekeken worden naar de mogelijkheid om in de eigen woonomgeving een wooncarrière te 

doorlopen. 

Geen uitgebreide woningbouw buiten de bebouwde kom, voordat lege plekken in centra volgebouwd 

zijn. Op die manier wordt de leefbaarheid van de centra in kernen versterkt.  

Dat betaalbaar en menswaardig wonen geldt voor alle (potentiële) inwoners van Meierijstad. Om 

ruimte te maken voor mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen, willen wij doorstroom 

bevorderen om scheefwonen te voorkomen. De bereikbaarheid van niet-sociale huur- en 

koopwoningen moet verbeterd worden. D66 streeft naar een integraal huisvestingsbeleid binnen de 

gemeente. 

Een samenhangende visie op de winkelcentra van de drie hoofdkernen, waarbij behoud en 

vernieuwing hand in hand moeten gaan.  
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Water en groen 

Sint-Oedenrode is in 2000 uitgeroepen tot groenste dorp van Europa. Dat is een mooi voorbeeld voor 

de nieuwe gemeente Meierijstad. D66 wil met veel groen een gevoel van rijkdom creëren, zowel bij de 

inwoners als bij mensen van buitenaf. Gecombineerd met water biedt dat namelijk een scala aan 

mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast wil D66 dat water en groen zorgvuldig 

worden ingepast in de meer stedelijke gebieden. 

D66 wil daarom: 

Met groen en water een gevoel van rijkdom creëren. 

Dat de entrees van Meierijstad en de kernen een poort zijn die de kwaliteit van groen en water laat 

zien. Zo creëer je een gevoel van thuiskomen als je binnenrijdt. 

Onderhoud, behoud en uitbreiding van groen in alle wijken en dorpen. 

Dat de toeristische mogelijkheden van de passantenhaven in Veghel worden versterkt. 

Landbouw 

D66 wil investeren in duurzame landbouw. Dit is namelijk een belangrijke economische drager.  Wij 

willen een actief gemeentelijk en regionaal landbouwbeleid ten aanzien van ruimtelijke en 

milieutechnische inpassing, ondernemerschap en innovatie. 

D66 wil daarom:  

Toekomstbestendige en innovatieve landbouw met diversiteit aan activiteiten. D66 wil innovatie 

stimuleren en experimenteerruimte creëren. Vanzelfsprekend dient het ondernemersloket hier 

bijzondere aandacht aan te besteden en agrarisch ondernemers te ondersteunen bij het toegankelijk 

maken van regionale, nationale en Europese middelen. 

Bij uitbreiding van landbouwactiviteiten een reële belangenafweging tussen volksgezondheid, 

dierenwelzijn en milieu. Groei kan alleen nadat deze belangen gewogen zijn. De ondernemer dient 

hierbij de vrijheid te krijgen om oplossingen te zoeken en alternatieven te kiezen. 

Dat samenwerking gezocht wordt met bestaande agrarische samenwerkingsverbanden. Daarbij moet 

ook nadrukkelijk gezocht worden naar nieuwe samenwerkingsverbanden met agrifoodbedrijven en 

opleidingen. Zo wordt het samenbrengen van kennis, bedrijfsleven en werkgelegenheid in de sector 

versterkt. 

Dat met herbestemming van percelen met een agrarische bestemming t.b.v. wonen, zorg en andere 

bedrijvigheid coulant wordt omgegaan. Echter, inpassing binnen de bestaande omgeving en het 

primaat van de agrarische en landschappelijke belangen staan hierbij voorop. 
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Bedrijvigheid 

Voor Meierijstad is de industriële ontwikkeling vooral herkenbaar in Veghel, en in mindere mate in 

Schijndel. De ruimtelijke offers zijn fors, maar bieden ook positieve kanten in de vorm van 

werkgelegenheid. De concentratie op landbouw- en voedingsmiddelenindustrie en de daaraan 

gekoppelde activiteiten vormen een essentiële spil in de regionale economische ontwikkeling. De 

daarmee gepaard gaande werkgelegenheid biedt kansen en is van groot belang.  

D66 wil daarom:  

Inzetten op inbreiden en revitaliseren van industrieel en stedelijk gebied zodat het groene karakter van 

bestaande gebieden niet wordt aangetast. Met de huidige indeling van de ruimte ziet D66 namelijk 

geen noodzaak voor verdere uitbreiding van industriële en stedelijke gebieden. D66 wil daar dan ook 

zeer terughoudend in zijn. 

Bereikbaarheid en infrastructuur 

D66 sluit zich aan bij het huidige provinciale standpunt t.a.v. de hoofdinfrastructuur bij Veghel: 

verbeteren van de N279 tussen Veghel en Helmond en een omleiding bij Zijtaart die goed wordt 

ingepast. 

D66 wil: 

Dat iedereen zich veilig en gezond kan verplaatsen. 

Dat de infrastructuur van fiets- en wandelpaden wordt versterkt o.a. door goede, veilige en duurzame 

fietspaden tussen alle kernen. Dit is ook aantrekkelijk voor de toeristische ontwikkeling. 

Dat Meierijstad vooroploopt in nieuwe duurzame en veilige vormen van vervoer. 

Dat vervoer over water uitgebreid wordt. 

Duurzaamheid 

D66 wil haar verantwoordelijkheid nemen en vooroplopen in concrete maatregelen op het terrein van 

duurzaamheid. 

D66 wil daarom: 

Inzetten op slim en efficiënt omgaan met grondstoffen, energie en afval. Dit moet onderdeel worden 

van gemeentelijke aanbestedingsprocedures. 

Dat de gemeente de regie neemt om energieverbruik terug te dringen en het gebruik van duurzame 

energie stimuleert. Denk daarbij aan bedrijven en woningen met “nul op de meter”. De gemeente moet 

hierin een voorbeeldfunctie hebben. 

Een afvalbeleid dat scheiden van afval beloont en keuzevrijheid van burgers stimuleert.  

Dat er ruimte gemaakt wordt voor duurzame, decentrale energieopwekking waarmee een stabiele mix 

van energie uit wind, zon, biomassa en water ontstaat. De keuze is per locatie afhankelijk van 

particuliere initiatieven en inpasbaarheid. 

Niet meewerken aan het winnen van schaliegas.   
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Een betrouwbare en vriendelijke gemeente 

Een grotere gemeente betekent, natuurlijk, meer afstand tussen burgers, het gemeentebestuur en de 

gemeentelijke organisatie. Die afstand kan alleen verkleind worden als partijen elkaar opzoeken en 

mensen invloed ervaren op bestuur en beleid. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om mee te 

denken, mee te praten en mee te beslissen. Alle vormen van directe democratie zijn instrumenten van 

burgers en niet van de politiek. 

Meedenken 

Inwoners van Meierijstad zijn mondig en creatief. Hun plannen en ideeën verdienen het om serieus 

genomen te worden.  

D66 wil daarom: 

De mogelijkheid van een burgerinitiatief, die lijkt op de landelijke regeling. Met 250 handtekeningen 

kan een groep burgers afdwingen dat een voorstel door de gemeenteraad behandeld wordt. De 

gemeente moet burgers stimuleren om gebruik te maken van het recht op burgerinitiatief. 

Meepraten 

D66 vindt het belangrijk dat burgers en organisaties kunnen meepraten over beleid.  Dit kan via 

adviesorganen, zoals wijk-  en dorpsraden en de WMO-raad.  Dit zijn officiële organen die gevraagd 

en ongevraagd advies mogen geven.   

D66 wil daarom: 

Dat burgers, bedrijven en organisaties het recht krijgen om adviesraden te vormen op de 

beleidsterreinen die zij van belang vinden. Burgers kunnen zo in wisselende samenstellingen invloed 

uitoefenen op beleidsvorming en besluitvorming. Het initiatief dient uit de samenleving zelf te komen. 

Met 2.000 handtekeningen van inwoners uit Meierijstad kunnen burgers een formele adviesraad 

vormen op een thema.   

Dat de gemeente actief digitale raadpleging gaat inzetten bij beleidsontwikkeling.   

Meebeslissen 

D66 wil: 

Dat de gemeente Meierijstad de mogelijkheid voor een correctief referendum invoert. Burgers moeten 

de mogelijkheid hebben om richting te geven aan besluitvorming en om genomen besluiten tegen te 

houden. Dit soort referenda moeten vanuit de bevolking komen en mag geen initiatief zijn van de 

gemeenteraad. 
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Buurtrechten 

Burgers verdienen meer macht om invloed te hebben op hun eigen leefomgeving. 

D66 wil daarom: 

Het recht om uit te dagen: een groep burgers mag een dienst die de gemeente aanbiedt, in hun buurt, 

overnemen als zij denken, en aantonen, dat beter te kunnen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het 

leveren van huishoudelijke hulp of plantsoenonderhoud. Dat het daarmee ook beter gaat, kan in pilots 

aangetoond worden. 

Het recht op maatschappelijk vastgoed: een groep burgers mag een gemeentelijk gebouw overnemen 

en exploiteren. 

Recht van buurtplanning: inwoners krijgen het recht om zelf te bepalen hoe hun straat of buurt eruit 

komt te zien en ingericht wordt. Dit komt neer op versoepeling van regels en procedures. 

Dat de burgemeester gekozen wordt door de burgers. Helaas kan dit nog niet. Als haalbaar alternatief 

wil D66 dat burgers directe invloed krijgen op het functieprofiel van de nieuwe burgemeester. 

Krachtige openbare controle op raad, bestuur en ambtelijke organisatie 

D66 wil: 

Een onafhankelijke Rekenkamercommissie, zonder raadsleden. De Rekenkamercommissie 

onderzoekt of de gemeente doet wat ze belooft en of het ook oplevert wat de bedoeling was. Bij de 

keuze van onderzoeksonderwerpen kunnen ook burgers zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. 

Een gemeentelijke ombudsman aanstellen die gedragingen van raadsleden, bestuurders en 

ambtenaren kan onderzoeken. De ombudsman moet de bevoegdheid hebben aanwijzingen te geven, 

zodat overtredingen beëindigd of ongedaan gemaakt worden. 

Onafhankelijke en kritische lokale journalistiek stimuleren. 

Dat communicatie met en reacties van inwoners verwerkt worden in raadsstukken. 

Bestuur 

D66 wil: 

Een zo transparant mogelijk bestuur. Alle beschikbare informatie is altijd en gelijktijdig voor iedereen 

toegankelijk. Alleen bij zwaarwegende en expliciet benoemde onderwerpen wordt hiervan afgeweken. 

Een sterke beleidsvormende en controlerende rol van de gemeenteraad. Daarvoor is het noodzakelijk 

om het aantal (regionale) bestuurlijke samenwerkingsverbanden drastisch te verminderen.  Alleen als 

objectief vastgesteld kan worden dat het voordelen heeft moet de gemeente daarin participeren en 

alleen als Meierijstad daar een heldere en sterke positie in heeft. Het heeft daarbij de voorkeur dat 

raadsleden in het desbetreffende algemeen bestuur zitting nemen.    
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Dienstverlening 

D66 wil: 

Gemeentelijke dienstverlening die dicht bij de mensen staat.  D66 wil maximaal inzetten op digitale 

dienstverlening en levering van diensten bij mensen thuis.  Ambtenaren spreken burgers ook in 

wijkgebouwen of thuis. Tot dit gerealiseerd is, zijn publieksbalies en servicepunten een alternatief. 

Dat commissievergaderingen met een lokaal thema plaatsvindt in de omgeving die het betreft. 

Dat medewerkers van de gemeente proactief en coöperatief zijn in contact met bewoners en bedrijven. 

Dit willen wij jaarlijks laten onderzoeken. D66 wil dat de gemeente Meierijstad in de top 25 van 

gemeentes staat op het punt van waardering door burgers en ondernemers. 

Dat de gemeentelijke website interactief is. D66 wil dat de communicatie en de website van de 

gemeente jaarlijks worden beoordeeld. De ombudsman en Rekenkamercommissie dienen hierin een 

rol te hebben. 

Veranderingen aan de gemeentegrens 

Het aantal gemeenten in Brabant vermindert snel. In dat proces kunnen zich situaties voordoen 

waarbij correctie van gemeentegrenzen logisch of gewenst is.  

D66 wil daarom: 

Dat de gemeente Meierijstad zich hierin flexibel opstelt. De wens van de bewoners van het betreffende 

gebied dient hierin leidend te zijn. Dit geldt ook als delen van naastgelegen gemeenten zich aan willen 

sluiten bij Meierijstad. Ook in dat geval dient de wens van de bewoners van dat gebied leidend te zijn. 

Een referendum onder bewoners van het onderhavige gebied is hierbij het aangewezen instrument. 

Grenswijzigingen mogen niet leiden tot stilstand in beleidsvorming. 

WMO en jeugdzorg 

D66 vindt het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Keuzevrijheid van de 

burger binnen het domein van de WMO en jeugdhulpverlening dient hierbij voorop te staan. 

D66 wil daarom: 

Een radicale verandering doorvoeren, waarbij er geen subsidie aan instellingen en organisaties 

verleend wordt, maar de burger zelf zorg en ondersteuning inkoopt, wat gepaard gaat met minimale 

administratieve lasten. De gemeente stelt criteria op voor zorg- en welzijnsinstellingen en bij iedere 

organisatie die aan deze eenvoudige en heldere criteria voldoet, kan de burger inkopen. Zo ontstaat er 

gecontroleerde marktwerking. De inkoop wordt betaald via een trekkingsrecht dat door de gemeente 

aan de burgers is toegekend op basis van een indicatie. De gemeente handelt de financiële zaken met 

de zorgverlener af. Iedereen met het recht op zorg of ondersteuning kan op basis van het 

trekkingsrecht eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld meer vervoer en minder activering, meer 

huishoudelijke hulp en minder dagbesteding. 

Dat het altijd mogelijk moet zijn voor een persoon om via een PGB zijn eigen zorg in te kopen. 

Inzetten op nieuwe technologie, zoals domotica. Dit dient onderdeel te zijn van het gemeentelijk 

zorgbeleid. Met het gebruik van nieuwe technologie kan sommige zorg en ondersteuning goedkoper 

uitgevoerd worden, waardoor er middelen vrijkomen om kwalitatief betere zorg te leveren door de 

professionele hulpverleners of de mantelzorgers.  
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De Meierijstadpas 

D66 wil:   

De systematiek van zorginkoop door burgers, zoals hiervoor beschreven, verbreden naar alle diensten 

die door de gemeente gefinancierd worden, maar door derden geleverd worden. Daarvoor wil D66 de 

Meierijstadpas invoeren. Op deze pas staat de waarde die door de gemeente is toegekend aan de 

individuele burger. Dat gaat om individueel toegekende rechten in het kader van de WMO, jeugdzorg, 

vuilstort, cultuur, kunst, sport, educatie, participatie, theater, kinderopvang, minimabeleid en noem het 

maar op. Privacy dient hierbij gewaarborgd te zijn. 
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Tot slot 

De belofte van D66 

Raadsleden en bestuurders van D66 zullen veelvoorkomende problemen aanpakken, maar nooit als 

belangenbehartiger van individuen of groepen optreden. 

Vergaderingen van de raadsfractie zijn in beginsel openbaar. 

Raadsleden en bestuurders van D66 zullen altijd zoeken naar mogelijkheden om een harmonieuze 

samenleving te creëren en te behouden in de gemeente Meierijstad.  

Waar dit verkiezingsprogramma niet specificeert hanteren wij de vijf richtingwijzers van D66:  

Vertrouw op de eigen kracht van mensen                

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving            

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen 

Denk en handel internationaal                 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden    

Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit             

Beloon prestaties en deel de welvaart              

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig       

Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden             

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 

gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, 

gerichtheid of herkomst 
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