Democraten Echt-Susteren

Verkiezingsmanifest!
Raadsperiode 2014 - 2018

SAMEN LEVEN/SAMEN DOEN

Geachte inwoners van de gemeente Echt-Susteren,
U gaat toch zeker stemmen op woensdag 19 maart 2014!
U wilt toch ook dat uw ideeën doorklinken in de raad?
U wilt toch ook een socialer en rechtvaardiger samenleving?

DES-te beter! Dan bent U bij ons aan het juiste adres.
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Inleiding
Het gaat in de gemeentepolitiek altijd om zaken die de inwoners direct aangaan. In
een echte democratie zijn de burgers opdrachtgever van plannen die door de raad,
de volksvertegenwoordiging, uitgewerkt worden. Het dagelijks bestuur, het College
van B&W en de ambtenaren voeren de plannen uit. De inwoners financieren die
plannen via belasting, leges en dergelijke. En aan de regels die voortkomen uit de
plannen, moeten alle burgers zichzelf ook houden.
Deze lokale participatiedemocratie, de relatie tussen de lokale overheid en haar
burgers, waar DES al jaren voor pleit, faalt. Dat is niet plotseling gebeurd. Dat was
al tientallen jaren te voorzien. De informatie en automatiseringstechnieken
vorderden in een heel hoog tempo. Productieprocessen veranderden snel.
Werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven speelden daarop in. Doch,
bestuurlijk Nederland bleef vasthouden aan politieke en bestuurlijke structuren uit
begin vorige eeuw. En onze Grondwet, de basis van de Nederlandse normen en
waarden, is stilzwijgend vervangen door willekeur.
De gevolgen voelen en horen we nu allemaal. Dagelijkse berichten over
misstanden in de zorg, bankenwereld die meer gericht is op het belang van de
aandeelhouders dan op de zorgplicht aan de burgers, woningstichtingen en
verenigingen die de sociale huursector links laat liggen, uitbuiting van werknemers,
bestuurders die het mijn en dijn niet kunnen scheiden, corruptie,
belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.
Hoofdoorzaak van dit alles is het partijpolitieke systeem. De broedplaats van het
ons-kent-ons circuit. Het zijn politieke verenigingen die de belangen van hun leden
boven het landsbelang stellen. In alle bestuurslagen willen deze centralistisch
gestuurde verenigingen de macht. Ze verkondigen ideologieën die in de praktijk
een speld in een hooiberg blijken te zijn. De top van deze politieke verenigingen
zijn handelaren met belangenorganisaties maar geen volksvertegenwoordigers.
Het moet en kan ook echt anders. Dat vraagt een ommezwaai in bestuurlijk
denken. In de eerste plaats herwaardering van onze Grondwet. Dat betekent
uitvoering geven in de praktijk van de onafhankelijkheid van de wetgevende macht
(de volksvertegenwoordiging), de uitvoerende macht (College B&W, college GS en
Kabinet) en rechterlijke macht. Op de tweede plaats een kwalitatief veel betere
controle van de wetgeving door echt onafhankelijke leden van de Eerste-Kamer.
En als derde grotere beleidsvrijheid voor gemeenteraden: dus de gemeente veel
minder als loket voor de uitvoering van landelijke regels en wetten.
Wil burgerparticipatie slagen dan moeten de burgers ook de ruimte krijgen
om daaraan invulling te geven. Raadsleden dienen daarbij te helpen en hen
te begeleiden in het woud van regelgeving uit Den Haag en Europa.
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“De kern van
de mens is niet
dat hij
verstand heeft,
maar dat hij
kan kiezen
tussen goed en
kwaad”.

Profielschets DES
In ons democratische stelsel kan een inwoner zich laten vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. Dat noemen we representatieve democratie. Op zich is daar niets mis mee. Maar
door vertegenwoordigers te kiezen die lid zijn van een politieke vereniging kunnen we het
representatieve van onze democratie wel vergeten 1. Want het bestuur van een
vereniging zal alles moeten doen in het belang van hun leden. Het bestuur van
een voetbalclub bijvoorbeeld zal zorgen dat er goede accommodaties zijn waar de
leden zich kunnen vermaken. Het bestuur van een harmonie zal al het mogelijke
doen om de muzikanten het goed naar de zin te maken. In verenigingen ontstaat
door het bevredigen van de persoonlijke belangen van de leden, een niet te
onderschatten clubliefde 2. DES is een groepering waarbij de leden, in de met
regelmaat belegde bijeenkomsten, hun vragen kwijt kunnen en hun mening
kunnen ventileren zodat de raadsleden tot een afgewogen besluitvorming kunnen
komen.
DES is kieswettelijk verplicht een vereniging, maar hecht de hoogste waarde
aan onze Grondwet. Dat betekent dat onze raadsleden zonder last hun werk
als volksvertegenwoordiger verrichten. Individuele verantwoordelijkheid. De
leden van DES praten wel mee maar zullen niet tornen aan de eigen keuzes
van hun raadsleden.
“Sociale
binding en
samenhang
ontstaan niet
vanzelf, maar
moet
doelbewust
worden
georganiseerd;
deels door
vrijwilligers en
deels door
professionele
voorzieningen.
”

De hoofddoelstelling van DES is de kiezers te voorzien van betere instrumenten
om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen bij het inrichten van hun
leefomgeving en de besluitvorming over dat gebied. Een persoonlijke band
tussen kiezers en raadsleden is daarbij van groot algemeen belang.
De raadsleden van DES functioneren als intermediair (tussenpersoon)
tussen dat wat de inwoners willen en de wijze waarop dat uitgevoerd moet
worden door het college van B&W en ambtelijke organisatie.

DES wil de democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen versterken.
Dat kan door de invloed van landelijke politieke partijen te verminderen en door
lokale politieke groeperingen dezelfde ondersteuning te geven als landelijke
politieke partijen. De Tilburgse universiteit heeft in opdracht van ministerie van
Binnenlandse Zaken (BZK) onderzoek verricht naar de achtergronden en de
betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 3.
Daaruit blijkt dat bijna de helft van alle kiezers aangeeft dat ze zich bij de
gemeenteraadsverkiezingen vooral laat leiden door landelijke overwegingen.
Ongeveer een kwart laat zijn keuze afhangen van de lokale politiek en het
andere kwart door allebei evenveel. Een belangrijke oorzaak is de wijze waarop
de landelijke media de aandacht vestigen op de gemeenteraadsverkiezingen.
Niet verkiesbare kopstukken van de landelijke partijen zijn in campagnes
dominant in woord en beeld. DES is het daarom eens met de aanbeveling uit het Tilburgse
rapport dat de lokale democratie verbetert als de landelijke politieke partijen verboden
worden om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

“De politieke partij is niet meer dan een netwerk van mensen die elkaar kennen en ondersteunen. Van democratie is geen
sprake”. Bart Tromp, Universiteit van Leiden.
2
Zolang iemand een ander voordeel bezorgt, wordt hij in ere gehouden.
3
Rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuzes?’; Dr. Marcel Boogers en Dr. Julien van Ostaaijen.
1
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De gekozen volksvertegenwoordigers moeten verlost worden van de ambtelijke dominantie.
Een goed beleid gaat uit van het sturen, stimuleren en voorwaarden scheppen voor een
evenwichtige en bovenal rechtvaardige maatschappelijke ontwikkeling waarbij de uitvoering
wordt overgelaten aan de mensen die daarvoor de kennis hebben. De
volksvertegenwoordiging gaat niet op de directiestoelen zitten bij de uitvoering
van het beleid. Zij rekenen af op geleverde prestaties. De gemeenteraad is de
exclusieve wetgever en opdrachtgever en het college de uitvoerder. De raad is dus
als volksvertegenwoordiger de baas en controleert ook of het bestuur de
opdrachten op een juiste manier uitvoert.
Om belangenverstrengeling tegen te gaan is DES voorstander van een
“ Het niet goed
duale positie van College en Raad. Dat betekent dat de Raad zegt wat er
functioneren van
moet gebeuren en dat het College komt met voorstellen hoe het uitgevoerd
het dualisme in
kan worden.
Democratie door kleinschaligheid
Er is de roep naar een samenleving waarin de burgers niet alleen zeggenschap
hebben, maar ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden als
ouder, als buurtbewoner, als onderwijzer, als voetbalsupporter, als
verkeersdeelnemer en noem maar op. Die verantwoordelijkheid op zich nemen
kan slechts dan als het algemeen belang overzienbaar is. Daarvoor is een
herwaardering van de kleinschaligheid noodzakelijk. De scholen, de klassen,
maar ook de gemeenten zijn uitgegroeid tot kolossale eenheden waarbij nog
slechts zeer weinig mensen zich betrokken voelen. Kleinschaligheid biedt immers
kansen om meerdere mensen verantwoordelijkheid te geven en de
betrokkenheid en kwaliteit daardoor te vergroten.
DES is van mening dat door kleinschaligheid de samenleving voor de
mensen opener en inzichtelijker wordt waardoor de sociale samenhang
nieuwe impulsen krijgt.

de lokale politiek
is dat de
inwoners
nauwelijks weten
wat er gebeurt;
het optreden van
het
gemeentebestuur
gaat vaak teloor
achter een
rookgordijn van
schijnpolitiek”.

De gemeente krijgt steeds minder eigen bevoegdheden. Dat is een ernstige
aantasting van de democratie. Want de gemeente is de eerste en belangrijkste
overheid en niet ‘Den Haag’ of ‘Brussel’. Wel krijgt de gemeente meer te doen
door het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid. De gevolgen van die Haagse
regelzucht leveren in de praktijk veel problemen en kosten steeds meer geld.
DES vindt dan ook dat de gemeente in staat moet worden gesteld zo veel
mogelijk eigen, integrale beslissingen te nemen onder eigen
verantwoordelijkheid. Transparant, inzichtelijk en samen met de inwoners.
Het grote gevaar van liberalisering en individualisering is de roep naar maatwerk met als
gevolg een oerwoud aan regelgeving en een toename van beroeps en bezwarenprocedures.
Liberalisering creëert een schijnvrijheid en leidt onherroepelijk tot meer criminaliteit, geweld,
willekeur en onveiligheid. Handhaving is dan onmogelijk. Zelfs al zou er van onze samenleving
een politiestaat worden gemaakt.
DES denkt dat een zinvolle samenleving een goed evenwicht kent tussen vrijheid en
persoonlijke verantwoordelijkheid. Deregulering kan pas dan als de persoonlijke
verantwoordelijkheid goed en evenwichtig gevormd is.
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Het bestuurlijke en politieke klimaat is wel te redden. Dat vraagt in de huidige samenleving een
kwalitatief goed opgeleide onafhankelijke volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordigers
die op elk bestuurlijk niveau werken volgens het principe: think globally, act locally.
DES is er van overtuigd dat de inwoners best begrijpen dat je als gemeente Echt-Susteren
niet op een eiland zit. Je bent een onderdeel van een wereld, een Europa, een land en een
provincie.

“Iemand die het
verleden niet
kent, kan van
de toekomst
niets maken!”

Profielschets van onze
volksvertegenwoordigers.
Als kiezer zou je niet geïnteresseerd moeten zijn in
partijprogramma’s vol met beloften. Die kan een
volksvertegenwoordiger niet altijd waarmaken. Dat is met al
die crises voor iedereen duidelijk geworden. DES gaat er
van uit dat de kiezer zijn volksvertegenwoordiger kiest
volgens het principe: ‘Hij/zij heeft dezelfde waarden en
normen als ik heb. Zo sta ik als kiezer ook in het leven!’. Dat
heet waardeoriëntatie.
Grondslag van deze benadering.
Waarden zijn overtuigingen over gewenst gedrag en doelen, vooral als de
lange termijn in geding is.
Er zijn een aantal maatschappij gerichte eindwaarden:
• Eerlijkheid en integriteit;
• Een gevoel van prestatie (een echte bijdrage leveren);
• Een wereld in vrede (vrij van oorlog en conflict);
• Gelijkheid (gelijke kansen voor iedereen);
• Zekerheid voor gezin of huishouden (zorgen voor de mensen waar
je van houdt);
• Vrijheid (onafhankelijkheid, vrije keuze)’;
• Volwassen liefde (seksuele en geestelijke intimiteit);
• Nationale veiligheid (bescherming tegen aanvallen);
• Echte vriendschap (kameraadschap);
• Wijsheid (een volwassen begrip van het leven);
• Een mooie, zuivere wereld (schoonheid van natuur en kunst)
Er bestaat niet één type burger of consument, maar er kunnen
verschillende sociaal-culturele groepen worden onderscheiden met
verschillende voorkeuren. Deze verscheidenheid moet in een raadszaal
zichtbaar zijn.

Om te kunnen communiceren met grote groepen in de samenleving is het voor DES belangrijk te
weten welke opvattingen, doelen, voorkeuren, waarden en leefpatronen bij de inwoners leven.
En voor de inwoners is het van belang te weten hoe het raadslid van DES globaal tijd, geld,
kennis en andere schaarse middelen besteedt om zijn waarden en doelen te realiseren. Kortom,
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hoe staan de raadsleden van DES in het leven. En met hun waardeoriëntatie worden ook de
belangen van de inwoners behartigd!
Waardeoriëntatie van het raadslid van DES!
De raadsleden van DES zijn maatschappijkritische idealisten die zichzelf
willen ontplooien, zich verzetten tegen sociaal onrecht en opkomen voor het
milieu en de verzorgende samenleving. Solidariteit en harmonie zijn
belangrijk. Zij zijn kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij.
Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van
verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke
verbeteringen, spelen een prominente rol. Raadsleden van DES zijn sterk
sociaal bewogen. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling,
winstbejag en zonder onnodige aantasting van het milieu. Zij tonen zich
zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret,
klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' vorm van
vrijetijdsbesteding. Hun gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge
betrokkenheid), maar niet altijd ingericht volgens traditionele patronen.

“Wie alleen
voor zijn
familie leeft,
heeft het
egoïsme van
een beest.”
Dostojevski.

BELOFTE!
Op basis van de profielschetsen beloven de raadsleden van DES zich in te zetten
voor onder andere de hier volgende maatschappelijke doelstellingen. Wij kunnen
nooit beloven dat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat is in grote
mate afhankelijk van de steun die DES krijgt van de kiezers.

Kernen

Samen Leven/Samen Doen

Voor DES zijn buurten, wijken en kleine kernen de hoekstenen van onze
maatschappij. Normen, waarden, respect en medemenselijkheid leer je in een
omgeving waar het individu herkenbaar is. Grootschaligheid maakt veel kapot.
DES is daarom voorstander van een actief ‘kernenbeleid' en ‘buurtbeheer’. Bij
aanpassingen van wegen, trottoirs, groenvoorzieningen, straatverlichting,
gladheidbestrijding en dergelijke dienen de inwoners rechtstreeks betrokken te
worden. Onze kernen hebben op basis van evenredigheid recht op investeringen
met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden, speelvoorzieningen, groenaanleg
en dergelijke.

“Als je geen
deel bent van
een oplossing,
ben je een deel
van een
probleem.”

Het gaat de inwoners van de diverse wijken/buurten/kernen vooral om het behoud
van de zogenaamde leefbaarheid. En daarmee wordt meestal bedoeld het behoud
of het realiseren van belangrijke voorzieningen en verenigingsleven. Voor DES
betekent leefbaarheid versterking van sociale contacten en verbetering van het
sociale en culturele leven in kernen/buurten/wijken voor allen en dus ook mensen
met een beperking. DES denkt daarbij aan het opzetten van multifunctionele
buurthuizen die kunnen fungeren als verenigingsgebouw en als dienstencentrum.
De oudere inwoners moeten daar terecht kunnen voor teleshoppen, telebankieren,
overheidsinformatie en het bekijken en bestellen van boeken. In deze buurthuizen zouden
inwoners zich moeten kunnen melden voor verschillende vormen van zorg zoals o.a. de
7

jeugdzorg, de thuiszorg en de verslavingszorg. Ook dient er plaats te zijn voor
verenigingsactiviteiten, sociale en culturele activiteiten, eventuele kinderopvang, wijkverpleging
en servicewinkels.
Om dit te realiseren denkt DES aan de invoering van een Buurtbaatbelasting (BBB) als
afgesplitst deel van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), die geheel gebruikt wordt voor
handhaving van het voorzieningenniveau in de buurten/wijken/kernen. Dus, geen verhoging van
de OZB. Een optimaal lokaal belastingniveau afgezet tegen een optimaal
voorzieningenniveau; dat is het standpunt. Van de inwoners voor de inwoners.

Veiligheid

“Wae kik mèt òs
veuroet;
Wea wilt ut nog
belaeve;
Det èlke nuuj
gebaore sjnoet;
Ein toekòms
haet um gezòndj
te laeve!

DES hecht net als elke inwoner zeer aan veiligheid en maakt zich daar
ook zorgen over. De gemeenteraad heeft een belangrijke taak om de
veiligheid te bevorderen en de openbare orde te handhaven. Waarborg
van veiligheid en sociale vrede is van oudsher de eerste en belangrijkste
opdracht aan de overheid. Maar zonder medewerking van de inwoners
en organisaties is er geen beginnen aan. Wij leven in een open
samenleving, zijn aldus kwetsbaar en zullen dan ook inspanningen
moeten verrichten om risico’s te elimineren of zo klein mogelijk te
maken. Veiligheid beperkt zich niet tot criminaliteit, overlast en
onveiligheidsgevoelens. Ook andere bronnen van onveiligheid als
verkeer, branden, ongevallen en rampen moeten integraal in het beleid
worden betrokken. Voor de betrokkenheid van de inwoners vindt DES
wijk/buurt/kerngericht werken daarom bijzonder belangrijk. Hierbij hoort
een probleemgerichte en praktische aanpak.

Jeugdzorg
De tekst van het lijflied van de Scouting en Jong Nederland heeft nog
lang niet aan waarde ingeboet. Ook nu moeten we niet denken dat de
jeugd teert op de kracht van een roemrijk verleden. Zij moeten:” aan het
werk want dat maakt hen sterk en helpt ze in het leven voort. Naar de
toekomst die aan hen behoort. Een waakzaam oor houdt hen op het
rechte spoor”. Dat werd hard gezongen door de jongeren en het lied
eindigt met de roep:” Wij zijn bereid”.

De hele wereld is via de zogenaamde ‘sociale media’ binnen handbereik
van de jongeren. Dat leidt af van de gebeurtenissen, waarden en
normen in hun eigen omgeving. Participatie betekent de oordopjes eruit.
Maar ook moeten ze de ruimte krijgen om met hun gaven en beperkingen hun eigen toekomst
op te bouwen. DES ziet mogelijkheden om die stralingsmuur van Ipads, computers en tablets,
waarin ze dreigen gevangen te raken, te slechten. Onder andere via de multifunctionele
voorzieningen in de buurt/wijk/kern. DES beseft dat dit een zware opgave is. Maar de aanpak
daarvan is noodzakelijk voor de generaties die volgen.
De jeugdzorg, het moet onze grootste zorg zijn! In de eerste plaats voor het kind, de jeugdige.
Maar een passende jeugdzorg is ook de basis voor het welslagen van ons ouderenbeleid.
In onze samenleving mag niet de uitdrukking 'het zal mij een zorg zijn' postvatten. Het lijkt of
steeds meer jongeren opgroeien in een omgeving waar de klemtoon op 'mij' ligt. De mensen in
8

onze rijke samenleving kunnen in toenemende mate individualistisch en gemakzuchtig zijn. Deze
eigenschappen krijgen maatschappelijk een negatieve dimensie vanwege hun dominantie in de
contacten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de opvoeding van kinderen. Want elk kind kent
problemen. Deze dienen in een vroegtijdig stadium te worden onderkend om de juiste
begeleiding te kunnen geven. De ouders hebben bij die preventie de belangrijkste taak.
Om die preventie goed vorm te geven is het van groot belang dat het
gemeentebestuur de regiefunctie krachtdadig oppakt. Het is overduidelijk, dat wil
je in een vroeg stadium reageren op indicatoren die de basis vormen van
problemen, deze ook zichtbaar moeten zijn. Daarnaast is door verkokering in het
hele veld van de jeugdhulpverlening nauwelijks een samenhang te krijgen in de
verschillende soorten indicatoren. Het in aanraking komen met de politie, justitie,
Centrum voor Alcohol en Drugs (CAD) en problemen in de wijk, op school, in de
vereniging, in huis en dergelijke, het zijn indicaties die te laat met elkaar
vergeleken, in samenhang beoordeeld worden om de preventie goed vorm te
geven.

Ouderenzorg
De inzet is gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. DES zal
zich sterk inzetten om de kwaliteit van leven te waarborgen. Ter ondersteuning
daarvan is Desgewenst een passende maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp en
thuiszorg. Als daarvoor sociale of medische redenen aanwezig zijn, moeten
ouderen in een verzorgingsomgeving terecht kunnen. Sociaal-culturele activiteiten
voor en door ouderen worden gestimuleerd. Daarvoor worden de multifunctionele
buurt/wijk/kern voorzieningen ingericht. Nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. de
zogenaamde kangoeroe woningen, daar waar grootouders, ouders en kinderen bij
elkaar wonen en toch apart, worden voortdurend gevolgd en op haalbaarheid
getoetst. De wijze waarop mensen met beperkingen kunnen participeren in de
gemeenschap bepaald in hoge mate het sociale gezicht van een gemeente.

“Het kleinschalige
en
mensvriendelijke
midden- en
kleinbedrijf kan
het voorzieningen
niveau op het
platteland, in de
kleine
gemeenschappen
en de wijken
verbeteren.”

Armoede en sociale uitsluiting
Voor het sociale beleid is de gemeente sterk gebonden aan het Rijksbeleid en de
sociale Wetgeving. Voor DES is een plek op de arbeidsmarkt om in het eigen
onderhoud te voorzien de beste garantie voor een volwaardige maatschappelijke
en sociale participatie. Niet iedere mens leeft in dezelfde omstandigheden. Een
algemene wet is daarmee in strijd. Raadsleden van DES nemen de ruimte om de
wet zorgvuldig toe te passen op het individu. Maatwerk is voor DES in alle
opzichten uitgangspunt.
Als er gewerkt wordt, moet daar in principe ook een normaal salaris tegenover
staan. Tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden is alleen acceptabel als het een
middel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Inwoners laten
werken voor hun uitkering is een verkeerd uitgangspunt. De raad heeft hierin een belangrijke
taak door faciliteiten te bieden die mensen intensief begeleiden naar de arbeidsmarkt.
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Wonen
Gelet op de onvermijdelijke krimp van de bevolking dient de gemeente te zorgen voor een
woningaanbod voor de verschillende Inkomenscategorieën en doelgroepen. Inbreiding lijkt
daarbij het gewenste beleid. De gemeente dient hierbij milieuvriendelijk en duurzaam bouwen te
stimuleren. Woningen moeten niet alleen betaalbaar, maar ook energiezuinig en duurzaam zijn.
In dit kader zet DES zich actief in op het behoud van historisch erfgoed en het groene karakter
van de gemeente.

Afval
DES streeft naar een landelijk afvalstoffenbeleid dat leidt tot het gratis
ophalen van gescheiden afval en het gratis brengen van afval naar het
milieupark.

“Je kunt
ook de
houtworm
bestrijden
door zelf de
gaten te
boren”

FINANCIËN, BELASTINGEN en TARIEVEN
Belastingheffing kan echt simpeler, doorzichtiger, rechtvaardiger en
goedkoper. De mens heeft rechten maar minstens evenzo vele plichten. Om
daaraan invulling te geven moet de burger niet alleen meer betrokken
worden bij het proces van besluitvorming maar dient hij ook een beter inzicht
te krijgen in de kosten van het openbaar bestuur en ieders financiële
bijdrage daaraan. Saamhorigheid en solidariteit, de burgerzin, kun je slechts
dan stimuleren als de offers die men moet brengen voor collectieve
voorzieningen voelbaar en tastbaar zijn in de omgeving waar men leeft,
woont en werkt. Klimaatverandering, bereikbaarheid, milieulasten,
energielasten, verrommeling landschappen e.d. mogen geen ‘ver-van-mijnbed-show’ zijn.
Waaraan dient een goed belastingsysteem te voldoen:

1. Zowel in de omvang als in de wijze waarop de economische offers worden opgelegd door
de overheid moet tot uitdrukking komen en tastbaar zijn dat je als belastingbetaler deel
bent van een samenleving en dus ook financieel verantwoordelijkheid draagt aan de
ontwikkeling daarvan.
2. Het systeem dient rechtvaardig (inclusief rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en
doelmatig (effectief en efficiënt) te zijn. Dit impliceert dat de grondslag objectief is en
voldoet aan het adagium ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.
3. Het systeem moet begrijpelijk zijn. Het vereist daarom een duidelijke wettekst waarbij de
belastingplichtige zijn belastingschuld kan bepalen. De bedoeling van de wetgever moet
helder en duidelijk zijn.
4. Het systeem moet zodanig van opzet zijn dat de beoogde verdeling van de lasten niet
wordt verijdeld door het ontduiken, het ontgaan of het afwentelen van belastingen.
5. De belastingen moeten uitvoerbaar zijn tegen zo laag mogelijke perceptiekosten, weinig
of geen administratieve verplichtingen en absoluut geen ingewikkelde
belastingformulieren en aanslagbiljetten.
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OZB (Onroerend Zaak Belasting)
De OZB voldoet aan geen enkele voorwaarde voor een goed belastingsysteem. De taxatie
(waardebepaling) van de gebouwen voor de OZB is natte vingerwerk en zeer fraudegevoelig en
kost jaarlijks veel geld. En een rechterlijke procedure heeft al helemaal geen zin. Daarom is
DES voor afschaffing van deze onrechtvaardige belastingheffing. Het is toch van de
gekke dat mensen die hun woning goed onderhouden ook nog eens extra worden belast
vanwege de waardevermeerdering! In de plaats van de OZB denkt DES aan een
Ruimtegebruikbelasting (RGB) met als grondslag de oppervlakte bewoond per m². Deze heffing
voldoet aan alle 5 de voorwaarden voor een goed belastingsysteem en is SUPER
RECHTVAARDIG.
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SPEERPUNTEN

• Versterking van sociale contacten en verbetering van het sociale en culturele leven in
kernen/buurten/wijken voor allen en dus ook mensen met een beperking.

• DES zal zich sterk inzetten om de kwaliteit van leven voor de ouderen te waarborgen.
Onder andere geldautomaten moeten goed bereikbaar zijn.

• Jongeren de ruimte geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving want het is
hun toekomst.

• Stimulering van burgerinitiatieven via het toekennen van budgetten aan kernen/wijken en
buurten.

• Vervangen van de huidige onrechtvaardige OZB door een heffing op basis van
bijvoorbeeld de bewoonde oppervlakte.

• Verenigingen zijn van onschatbare waarde in een samenleving en kunnen, wat DES
betreft, rekenen op blijvende subsidie.

• Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle jongeren en het leerlingenvervoer moet dat
mogelijk maken.

• Werk en het daaraan gekoppeld inkomen is een belangrijke basis waarop inwoners

volwaardig kunnen participeren in onze samenleving. DES zal voortdurend controleren of
voldoende hulp wordt geboden bij het vinden van werk (of bij het verstrekken van een
uitkering).

• De inwonersbelangen behartigen wil zeggen dat de
functie moeten vervullen.

raadsleden actief en integer hun

• DES wil de kwaliteit in de gedecentraliseerde zorg op een voor iedereen aanvaardbaar
niveau brengen en/of houden en bewaken.
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