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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker

Je kunt mij vaak tegenkomen op de fiets, mijn favoriete 
vervoermiddel. Vanaf mijn huis fiets ik zo de natuur in. 
De andere kant op ben ik in een half uur in het centrum 
van Utrecht. Onze ligging tussen bos en stad, maakt 
Zeist en haar kernen een aantrekkelijke plek om te 
wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Tegelijkertijd levert dit uitdagingen op. Hoe zorgen 
we dat iedereen mee kan doen? Hoe houden we 
Zeist bereikbaar? Hoe zorgen we voor voldoende 
woningen? Hoe houden we de lucht schoon? Met 
dit verkiezingsprogramma laten wij zien waar wij voor 
staan.

D66 streeft naar goed wonen. Daarom zetten wij ons in voor het behoud van het groene 
karakter van Zeist en voor veilige fietsroutes. Goed wonen betekent voor ons ook vitale 
wijken, met goede voorzieningen waar inwoners zelf mogen (mee)beslissen over zaken die 
hun wijk aangaan.

Goed klimaat is essentieel. Wij streven naar een samenleving waarin mensen duurzaam 
samenleven en de aarde schoner doorgeven aan de volgende generatie. De afgelopen jaren 
zijn er meer dan 3000 woningen verduurzaamd. We gaan door tot alle gebouwen in onze 
gemeente energieneutraal zijn. De lucht moet schoner. Niet alleen langs de A28, maar ook 
in het centrum en de rest onze gemeente.

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Om die kracht optimaal te kunnen benutten, 
zijn gelijke kansen voor iedereen nodig. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van gelijke 
kansen. D66 wil dat iedereen – jong en oud -in Zeist dezelfde kansen krijgt om al zijn of haar 
talenten te ontwikkelen.

D66 zit nu acht jaar in het college en een is betrouwbare en verantwoordelijke partner voor 
samenleving en politiek. Het gaat goed in Zeist. We hebben een overschot op de begroting, 
de decentralisaties zijn bovengemiddeld goed gegaan en er wordt volop geïnvesteerd 
in cultuur, het centrum en de jeugd. Wij staan voor goed wonen, goed klimaat en goed 
onderwijs. We willen ons blijven inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom reken ik 
ook op jouw stem op 21 maart 2018!

Josien van Breda
Lijsttrekker D66 Zeist
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D66 Zeist krijgt het voor elkaar!
Een   verkiezingsprogramma   gaat   vooral   over   wat   D66   de   komende   jaren   
wil   bereiken.   Toch   vertellen   we ook   graag   wat   allemaal   al   is   bereikt,   want   
daar   zijn   we   trots   op.   Na   de   gemeenteraadsverkiezingen   in 2014   heeft   
D66   opnieuw   haar   verantwoordelijkheid   genomen   door   deel   te   nemen   aan   
het   college   van Burgemeester   en   wethouders.   We   hebben   veel   bereikt   de   
afgelopen   jaren.   Zichtbare   dingen   maar   ook minder   zichtbare.

D66   heeft   veranderingen   kunnen   realiseren   die   echt   wat   betekenen   voor   de   
samenleving   als   geheel. Binnen   de   gemeenteraad   heeft   D66   ook   meermaals   
opgeroepen   tot   het   betekenisvol   bedrijven   van politiek.
Betekenisvol   politiek   bedrijven   is   voor   D66   dat   alle   inwoners   zich   betrokken   
voelen   bij   de   politiek, omdat   ze   weten   dat   er   onderwerpen   besproken   
worden   die   hen   direct   in   het   dagelijks   leven   raken. Hoewel   de   afgelopen   
vier   jaar   meer   dan   ooit   voor   alle   inwoners   belangrijke   onderwerpen   zijn 
besproken,   zoals   de   zorgtransitie   van   Rijk   naar   gemeente,   zien   we   dat   
de   interesse   in   de   gemeentelijke politiek   niet   stijgt.
D66   is   daarom   samen   met   de   raad   en   gemeentelijke   organisatie   de   
afgelopen   jaren   actief   op   zoek gegaan   naar   manieren   om   de   samenleving   
meer   te   betrekken   bij   de   besluitvorming.   Dat   is   niet eenvoudig   en   ook   
nooit   klaar,   maar   het   zit   in   het   DNA   van   D66   om   hier   voortdurend   mee   
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Belangrijke punten die D66 sinds 2014   heeft gerealiseerd zijn:

Duurzaamheid
D66 heeft, onder leiding van onze wethouder, het onderwerp Duurzaamheid stevig 
op de agenda gezet en is trots op de wijze waarop in Zeist door vele inwoners actief 
wordt gewerkt aan de Brede Milieu Visie om Zeist te brengen naar een klimaatneutrale 
gemeente in 2030. De gemeente heeft verschillende maatregelen getroffen om 3000 
woningen te verduurzamen. Daarnaast is, waar mogelijk, geïnvesteerd in verduurzaming 
van gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden; goed voorbeeld doet immers goed 
volgen!
Ook hebben we het mogelijk gemaakt dat bewoners kunnen aankloppen bij Stichting 
Energie Zeist om te kijken wat zij kunnen doen om hun huis duurzamer te maken. Maar 
onze duurzaamheidsambities reiken verder dan het energiedossier. Ook aandacht voor 
voedselverspilling en op een andere manier kijken naar afval (=grondstof) is en wordt 
verder door D66 op de kaart gezet.

Een sociaal Zeist
Taken van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeente en dat betekende een grotere 
verantwoordelijkheid voor de gemeente. D66 heeft in het coalitieakkoord laten 
opnemen dat er een breed draagvlak moet zijn in de Raad en de samenleving over 
de manier waarop deze nieuwe taken worden opgepakt. Dit is gelukt. Zeist heeft haar 
verantwoordelijkheden op een goede manier genomen.
Om te zorgen dat zorgvragen op een goede manier worden behandeld en het 
transformatieproces vanuit cliëntenperspectief goed in de gaten gehouden wordt, is 
er op aangeven van D66 een zorgambassadeur aangesteld. Tekorten op de jeugdzorg 
(Zeist was door haar grote aantal jeugdinstellingen een zogenaamde “nadeelgemeente”) 
zijn aangevuld door het Rijk dankzij stevig onderhandelen van onze D66-wethouder en 
goede regionale samenwerking.
Tevens heeft D66 ervoor gezorgd dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen 
voor minimabeleid (tegenwoordig: bestaanszekerheidsbeleid) is opgehoogd van 110% 
naar 130% van het minimum inkomen. Naast het door dit college geïntroduceerde 
maatwerk voor mensen met een zeer laag inkomen, blijven de verschillende regelingen 
zoals de Geld Terug Regeling en regelingen voor kinderen (leergeld, sporten, zwemles, 
muziekles) beschikbaar.
Tenslotte, dankzij een initiatief van D66 wordt jaarlijks in Zeist de regenboogvlag 
gehesen om te vieren dat Nederland een land is waar iedereen zichzelf kan zijn.

Financieel gezond
De D66-wethouder was de afgelopen periode en die daarvoor de verantwoordelijke 
voor financiën binnen het gemeentebestuur. Dat heeft hij uitermate goed gedaan. In 
2011 hebben we samen met de samenleving scherp moeten kijken naar waar we 
mogelijkheden zagen om de uitgaven te beperken. Dat is goed gelukt en nu kunnen 
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inwoners   keuzes   maken   als   het gaat   over   de   vraag   waar   de   prioriteiten   
moeten   liggen.

Groen
In   de   afgelopen   periode   is   er   onder   leiding   van   de   D66-wethouder   
een   bomenbeheerplan opgesteld,   voor   de   (deels   monumentale)   bomen   die   
in   Zeist   onder   beheer   staan   van   de   gemeente. Ook   zijn   de   benodigde   
financiële   reserveringen   gedaan   om   het   plan   voor   vele   jaren   te   kunnen 
uitvoeren.   Daarnaast   is   het   na   vele   jaren   strijd   door   D66   gelukt   om   het   
sanatoriumbos   te behouden.   Er   komt   geen   woningbouw   in   plaats   van   dit   
bos.

Sport en cultuur
Sporten   en   bewegen   is   gezond   en   werkt   verbindend.   Om   onze   topsporters   
én alle   vrijwilligers   die   zich   inzetten   voor   verenigingen   in   het   zonnetje   
te   zetten,   wordt   na   een   voorzet van   D66   vanaf   2018   jaarlijks   een   
feestelijk   sportgala   georganiseerd.   Bovendien   wordt   (op   termijn) dankzij   een   
door   D66   ingediende   motie,   van   elke   wijk   een   “scan   beweegvriendelijke   
openbare ruimte”   gemaakt   om   inzichtelijk   te   maken   hoe   het   staat   met   de   
beweegmogelijkheden   in   de openbare   ruimte.   Daarna   worden,   in   overleg   
met   de   wijk,   veranderingen   aangebracht   zoals bijvoorbeeld   het   verbeteren   
van   voet-   en   fietspaden   en   speelmogelijkheden   voor   kinderen   (en ouderen!).   
Ook   is   er,   mede   dankzij   D66,   nu   een   mogelijkheid   voor   bewoners   tot   
het   instellen   van een   vuurwerkvrije   zone.
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1. Onderwijs
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken 
en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Daarvoor zijn gelijke kansen voor 
iedereen nodig. 

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling. 
We willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt voor zijn of haar toekomst, ongeacht 
afkomst en achtergrond. Onderwijs levert bovendien sociale vaardigheden en een 
open houding tegenover de wereld om ons heen. Onderwijs kan daarmee ook een 
antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool 
en in het voortgezet onderwijs, maar daar houdt het niet op. 
Ook voor volwassenen die bijvoorbeeld moeite hebben met onze taal is goed onderwijs 
belangrijk. De taal kunnen spreken, lezen en schrijven is van groot belang om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Daarom maken wij ons hard voor het beste onderwijs 
in onze gemeente, zonder drempels en met eerlijke kansen voor iedereen. 
D66 wil dat iedereen wordt gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is 
aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor 
leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. De gemeente Zeist kan het verschil 
maken voor kinderen door ook informeel haar invloed te gebruiken. We willen naast 
het normale schoolprogramma ook aandacht voor gezondheid, milieu, de sociale 
ontwikkeling van het kind, en eventuele problemen thuis. De samenwerking tussen 
scholen, kinderopvang, sportverenigingen en culturele instellingen moet intensiever en 
vanzelfsprekend worden. Ook jeugdzorg moet in dit netwerk zitten. 
Passend onderwijs voor alle kinderen. Dat is wat D66 nastreeft. Het gaat erom dat 
ieder kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar capaciteiten, op een school zo dicht 
mogelijk bij huis. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is, of juist 
meer moeite heeft om mee te komen. De gemeente ziet toe op het effectief toepassen 
van de Wet Passend Onderwijs. 
Goed onderwijs hoort plaats te vinden in een veilige leeromgeving met een goed 
binnenklimaat en met een veilige en groene plek om buiten te spelen. Huisvesting van 
scholen is een wettelijke taak van gemeenten. De gemeente bewaakt de kwaliteit van 
schoolgebouwen en schoolpleinen actief, waarbij ook duurzaamheid vanzelfsprekend 
een rol speelt. 
We voelen ons verantwoordelijk voor onze jongeren, ook over de gemeentegrens. 
De structuren in onderwijsland houden zich niet aan gemeentegrenzen. De gemeente 
zoekt daarom de samenwerking met andere gemeenten als dat nodig is, bijvoorbeeld 
bij afstemming met ROC’s, regionale stichtingen of samenwerkingsverbanden rond 
passend onderwijs. 
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 Dat betekent:
D66 wil dat de gemeente haar invloed gebruikt om ervoor te zorgen dat alle ouders 
zoveel mogelijk vrijheid hebben in het kiezen van de school voor hun kind. Daarom 
willen we een transparante aanmeldprocedure voor alle scholen, uit te werken in 
overleg met alle betrokkenen. De gemeente ondersteunt de scholen met het opzetten 
van dit systeem. Met een transparante procedure heeft iedereen dezelfde kans.

 
De gemeente heeft inzicht in kinderen die thuis zitten omdat geen passend onderwijs 
beschikbaar is en werkt actief aan een oplossing. Ook als daarvoor afstemming buiten 
de gemeente nodig is.

 
Het verstrekken van een leerplichtontheffing is maatwerk en moet zorgvuldig gebeuren.

 
Schoolverzuim wordt goed bijgehouden en de oorzaak van het verzuim wordt vastgesteld.  
Vervolgens komt er een afgestemd individueel plan.

 
We werken samen met andere gemeenten als een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld 
een ROC, in meerdere gemeenten is gevestigd. Dat geldt ook voor het oplossen van 
problemen rond het passend onderwijs.

 
Laaggeletterden en digibeten verdienen onze aandacht en moeten worden geholpen 
om hun achterstand op dit gebied te verminderen. Samenwerking tussen scholen en 
bibliotheek is hiervoor essentieel.

 
Vluchtelingen en statushouders krijgen zo snel mogelijk onderwijs in de Nederlandse 
taal.

 
D66 wil dat scholen en schoolpleinen veilig, groen en duurzaam zijn met een prettig en gezond  
binnen- en buitenklimaat.

9
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Onderwijsvernieuwers en ouders moeten de ruimte krijgen om nieuwe vormen van 
onderwijs te ontwikkelen. Kwaliteit staat altijd voorop. Daarom willen we vooraf toetsen 
of de oprichters eerder betrokken zijn geweest bij een onderwijsinstelling die op last 
van de inspectie is gesloten.

 
Onderwijs, kinderopvang, sociaal team en jeugdzorg werken goed samen. Integrale 
kindcentra zijn geen doel op zich, maar de gedachte erachter onderschrijven we. Om 
ervoor te zorgen dat zorgprofessionals elkaar ‘zien’ wordt de verwijsindex beter en 
verder op de kaart gezet.

 
Alle peuters hebben recht op kinderopvang vanaf twee jaar. We zetten het ingezette 
beleid voort.

 
Bij de aanbesteding van leerlingenvervoer wordt vooral gelet op kwaliteit in plaats 
van alleen op prijs. Het vervoer moet veilig zijn voor iedereen. Als er kinderen met 
gedragsproblemen worden vervoerd dient hier extra rekening mee te worden gehouden. 
Andere vormen dan taxivervoer sluiten we niet uit, zeker niet als de zelfredzaamheid 
van het kind daarmee wordt gestimuleerd, maar alleen als dat past bij de zorgvraag.

10
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Bij de aanbesteding van leerlingenvervoer wordt vooral gelet op kwaliteit in plaats 
van alleen op prijs. Het vervoer moet veilig zijn voor iedereen. Als er kinderen met 
gedragsproblemen worden vervoerd dient hier extra rekening mee te worden gehouden. 
Andere vormen dan taxivervoer sluiten we niet uit, zeker niet als de zelfredzaamheid 
van het kind daarmee wordt gestimuleerd, maar alleen als dat past bij de zorgvraag.

 
D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. We willen aandacht 
voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur. We willen daarnaast onze kinderen 
voorbereiden op de samenleving; met aandacht voor burgerschap, digitalisering en 
seksuele- en culturele verschillen. Zolang deze zaken niet landelijk zijn geregeld, 
stimuleren we als gemeente scholen om dit zelf te organiseren, bijvoorbeeld door 
samenwerkingen te initiëren en budget te reserveren.

 
We willen samen met basis- en middelbare scholen en de omgevingsdienst een 
programma opzetten in het kader van “afval = grondstof”.

11

20180126001742_4981.adpro.indd   11 1/26/2018   12:18:56 AM



2. Kunst en cultuur in Zeist
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van onze gemeente. Ze hebben niet alleen 
invloed op hoe mensen in de gemeente Zeist met elkaar omgaan, maar maken onze 
wijken en kernen ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als 
toerist te bezoeken.

De gemeente Zeist kent een bloeiend cultureel leven, dat inwoners verbindt. Inzet 
van D66 is om dat te behouden. We stimuleren daarom cultureel ondernemerschap 
en initiatieven van inwoners en culturele instellingen. D66 kiest daarbij liever voor 
het financieren van activiteiten, dan faciliteiten. Wanneer de gemeente financiële 
ondersteuning geeft, zien de inwoners van Zeist hiervan altijd iets terug. 
Iedereen moet kennis kunnen maken met de verrijking die cultuur kan bieden. 
Kunst- en cultuureducatie dient daarom breed toegankelijk en kwalitatief goed te 
zijn. D66 zet in op meer activiteiten en initiatieven gericht op jongeren. We willen dat 
de gemeente cultuuronderwijs stimuleert, binnen en buiten de scholen, om kinderen 
(maar ook nieuwkomers) kennis te laten maken met cultuur en ons cultureel erfgoed. 
Amateurkunst ziet D66 daarbij als het voorportaal van professionele kunstbeoefening 
en mag extra gestimuleerd worden. 
Cultuur is meer dan alleen beeldende kunst en muziek. Ook waardevolle initiatieven 
(gericht op jongeren) zoals De Boswerf en Kinderboerderij De Brink verdienen de steun 
van de gemeente.
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Voor maximale betrokkenheid van de samenleving zet de gemeente daarbij in op het 
betrekken van alle belanghebbenden. 
Ons cultureel erfgoed in brede zin vormt de brug tussen het verleden en de toekomst. 
Het behoud ervan vereist de betrokkenheid van culturele instellingen, ondernemers, 
vrijwilligers en betrokken burgers. Wat D66 betreft vervult de gemeente daarin een 
coördinerende en beschermende rol. 
Het grote culturele icoon van Zeist is Het Slot. Vanzelfsprekend wil D66 dit behouden. 
Inwoners, ondernemers en gemeente hebben hier samen afspraken over gemaakt. Wij 
staan daar achter en willen dit ook in de toekomst zo blijven doen.

Dat betekent:
Er komt een groter budget voor innovatie en tijdelijke initiatieven, met ruimte voor 
nieuwe, kleine spelers op de markt. De focus ligt daarbij op initiatieven van inwoners 
en culturele instellingen uit de gemeente.

 
D66 stimuleert cultureel ondernemen met bijvoorbeeld cursussen ondernemen voor 
(en door) kunstenaars uit de gemeente.

 
Wij stimuleren overleg en samenwerking tussen cultureel initiatiefnemers, omdat elkaar 
versterkende activiteiten onze gemeente en onze regio interessanter maken.

 
De gemeente speelt een coördinerende en beschermende rol bij het in stand houden 
van het cultureel erfgoed.

 
Om kinderen kennis te laten maken met cultureel erfgoed in de eigen omgeving, 
stimuleren wij cultuuronderwijs, binnen en buiten de scholen.

 
D66 vindt dat cultuureducatie aan jongeren onderdeel moet zijn van afspraken over 
subsidies aan culturele instellingen.

 
Basiseducatie op het gebied van muziek en kunst willen wij toegankelijk maken voor 
iedereen. De gemeentelijke regelingen voor wie deze basiseducatie niet kan betalen, 
blijven in stand.
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D66 blijft positief staan tegenover festivals en culturele uitingen, zoals de Zeister 
muziekdagen en het Slottuintheater. Multiculturele initiatieven juicht D66 toe.

 
De gemeente biedt de helpende hand bij het vinden van ruimtes voor ateliers en 
exposities (ook in het private domein).
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3. Participatie
D66 wil dat iedereen meetelt en naar vermogen meedoet in onze gemeente. 
Meedoen (participeren) via betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding zorgt 
ervoor dat iedereen zich kan ontplooien en ontwikkelen waardoor de kwaliteit van 
leven toeneemt.

Bij betaald werk is het belangrijk om een goede match tussen werkgever en 
werkzoekende te vinden. Dit vraagt van partijen zoals de Regionale Sociale Dienst een 
persoonlijke benadering waarbij de vraag van de werkgever (dat kan ook de BIGA zijn 
of een aanbieder van vrijwilligerswerk) centraal staat. 
Regionale samenwerking is onmisbaar. Niet alleen bij het verstrekken van uitkeringen 
maar ook bij het vinden van oplossingen voor mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt. Hieronder verstaan wij, naast langdurig werklozen, statushouders en 
ex-gedetineerden, ook jongeren met een beperkte (praktijk)opleiding en mensen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Waar nodig worden mensen 
bij- of omgeschoold. Aandacht voor laaggeletterdheid en taalvaardigheid vinden wij 
belangrijk. D66 onderschrijft het Taalakkoord van harte. 
Er wordt wel eens gezegd dat er in Nederland onvoldoende laaggeschoold werk 
is, maar uit gesprekken met sociale ondernemingen blijkt dat dat er voldoende is 
op dit moment. Het probleem is dat bedrijven niet voldoende (geschikte) mensen 
aangedragen krijgen, waardoor sommige bedrijven zich inmiddels oriënteren op het 
benaderen van Oost-Europese arbeidskrachten, omdat ze anders opdrachten moeten 
weigeren. Activeren en motiveren van mensen in combinatie met een persoonlijke 
benadering is dus belangrijk. Voor werkgevers kan het inzetten van mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt een alternatief zijn, mits aantrekkelijk gemaakt door 
bijvoorbeeld het maken van (reële) afspraken over proeftijd en dergelijke. 
D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Bij het aannamebeleid is kwaliteit 
in combinatie met diversiteit belangrijk. De gemeente Zeist neemt verantwoordelijkheid 
voor het in dienst nemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en het 
aanbieden van stageplaatsen en werkervaringsplekken. 
De afgelopen jaren zijn de kosten van de schuldhulpverlening in heel Nederland gestegen. 
Zo ook in Zeist. Er gaat naar onze mening een perverse prikkel uit van de marktwerking 
die een aantal jaren geleden is ingevoerd. Bedrijven die schuldhulpverlening aanbieden, 
hebben in feite een financieel belang bij het zo lang mogelijk vasthouden van een klant. 
Dit moet en kan anders wat ons betreft, bijvoorbeeld door de Regionale Sociale Dienst 
(RSD) daar een grotere rol in te geven.
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Dat betekent:
We willen dat vluchtelingen en statushouders samenwerken met Nederlanders 
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Deze samenwerking helpt vluchtelingen en 
statushouders onze taal zo snel mogelijk te leren en toe te passen. Binnen twee jaar 
willen we mensen aan betaald werk helpen.

 
D66 stimuleert de samenwerking tussen RSD, UWV en BIGA ten behoeve van mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het doel is activering en zo mogelijk regulier 
werk krijgen. De mogelijkheden van het individu én de vraag van de werkgever staan 
centraal. We waarderen de rol van de BIGA en willen graag gebruik blijven maken van 
de kennis en ervaring die bij dit succesvolle (voormalig) sociaal werkbedrijf aanwezig is 
als het gaat om het begeleiden van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

 
Experimenteren met regelarme bijstand via een pilot (uitvoering van door D66 
gesteunde motie uit 2016). D66 staat achter een experiment met het basisinkomen. 
We onderzoeken of werkenden in het experiment mee kunnen doen.

 
We willen de motivatie van uitkeringsgerechtigden om (tijdelijk) aan de slag te gaan 
vergroten. Een uitkering moet bij tijdelijk werk kunnen worden gepauzeerd en na afloop 
van het tijdelijk werk direct worden voortgezet, zonder nieuwe aanvraag. Zo komen 
mensen niet maanden zonder geld te zitten; een aanvraag kan soms lang duren.

 
Een betere match tussen bedrijven en werkzoekenden door een persoonlijke 
benadering. Elkaar leren kennen door middel van een gesprek wordt de basis. We 
willen (nog) meer inzetten op jobcoaching en daarnaast ontmoetingen organiseren 
tussen bedrijven en werkzoekenden via een maandelijks informeel en laagdrempelig 
“Werk-Café”.

 
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente bij aanbestedingscontracten leerwerkplekken 
en stages laat meetellen in de finale keuze.

 
We willen de mogelijkheid tot een contract tussen onze gemeente en werkgevers 
waarin afspraken worden gemaakt over het inzetten van mensen met een achterstand 
op de arbeidsmarkt, en hoe we deze mensen zo snel mogelijk naar betaald werk 
begeleiden (Pilot Social Impact Bond).

16

20180126001742_4981.adpro.indd   16 1/26/2018   12:18:56 AM



4. Zorg en welzijn
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders 
talenten en mogelijkheden.

We vertrouwen op de kracht van mensen, dus investeren we in preventie en 
versterken we de eigen regie van inwoners, zonder mensen aan hun lot over te laten. 
We stimuleren zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners en hun naaste 
omgeving. D66 wil in de gemeente zoveel mogelijk inwoners met elkaar verbinden, 
want uit die verbinding ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, en daarmee 
zorgzaamheid en welzijn.

 
Lang en gezond leven
Problemen willen we voorkomen in plaats van oplossen. Door samenwerking van 
zorgpartijen en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties, willen we een flinke stap 
zetten in de ziektepreventie. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen; actief zijn is een 
een belangrijke schakel in ieders gezondheid.

 
Iedereen doet mee
Om kansen te pakken is soms meer nodig dan alleen de kans. Daarom willen we een 
laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen voor degenen die het echt nodig 
hebben.
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Daarmee bedoelen we jongeren uit gezinnen met heel weinig financiële armslag en 
mensen die niet kunnen werken en geen kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Dit (bestaanszekerheids)beleid moet voor volwassenen als belangrijkste doel hebben 
om hun leven in de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te 
pakken. Voor jongeren zorgen we dat zij, ondanks de financiële situatie waarin zij 
verkeren, toch kansen weten te pakken om zichzelf te ontwikkelen en mee kunnen 
doen met leeftijdsgenoten.

 
Samen verantwoordelijk voor iedereen
D66 staat achter de sociale wijkteams die vanuit het idee ‘één gezin-één plan-één 
regisseur’ werken. Om het voor iedereen helder en makkelijk te maken willen we dat 
zorg- en welzijnsorganisaties werken volgens de ‘één loket gedachte’. Onze gemeente 
wijst inwoners actief de weg hier naartoe. Daarbij zorgt de gemeente dat de manier 
waarop gemeente en zorgpartijen dat loket organiseren, nooit leidt tot minder toegang 
tot zorg en ondersteuning.

 
Gezond en veilig opgroeien
Kinderen zijn onze toekomst. Hoe zij opgroeien is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van hun omgeving. De mate waarin zij veilig opgroeien en hun talenten kunnen 
ontwikkelen zijn in grote mate bepalend voor hoe zij als volwassenen in het leven 
staan. Daarom bieden we zorg en ondersteuning dichtbij het kind. Daarbij betrekken 
we het hele gezin en het netwerk van het kind, en geven we ze waar mogelijk een 
actieve rol. Wachtlijsten voor de jeugd vinden we onacceptabel.

 
Maatwerk bij zorg
Nu de overgedragen zorgtaken van het Rijk goed zijn overgenomen door de gemeente 
Zeist, is het tijd ze beter te organiseren. Professionals en inwoners hebben vaak goede 
ideeën hoe mensen of zichzelf verder te helpen bij problemen. Wij willen ruimte voor dit 
soort ideeën, ook als dit buiten de gebaande paden is.

Dat betekent:
Lang en gezond leven
D66 zorgt dat inwoners initiatief kunnen nemen en helpt desgewenst daarbij. 
Burgerinitiatieven zoals “Austerlitz Zorgt” worden positief onder de aandacht gebracht 
door de gemeente.
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De gemeente heeft een belangrijke taak in de voorlichting aan jongeren over ongezond 
en risicovol gedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksualiteit, seksuele gezondheid, 
ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De 
voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.

 
D66 is alert op mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Er komt een “Meldpunt 
bezorgd”, waar mensen, organisaties en instellingen melding kunnen maken van 
zorgen die zij hebben over een individu en/of een gezin.

 
De landelijke VerWijsIndex wordt breed geïmplementeerd, zodat zorgprofessionals 
elkaar goed kunnen vinden.

 
De gemeente initieert regionale samenwerking om acute crisissituaties te voorkomen.

 
We investeren in sport en bewegen, we willen dat iedereen, jong en oud, kan werken 
aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder 
snel aangewezen op zorg. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht bij 
jongeren, al dan niet vanuit de aanpak ‘jongeren op gezond gewicht’ (JOGG).

 
De gemeente brengt organisaties die werken aan een betere volksgezondheid actief 
bij elkaar en ondersteunt ze. Er komt een integrale gezondheidsaanpak.

 
We blijven investeren in de buurtsportcoach die wijkgericht wordt ingezet.

 
Iedereen doet mee
We bieden mensen perspectief door hen te laten meedoen aan de maatschappij, via 
bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk. Kinderen, ouderen en chronisch zieken krijgen 
speciale aandacht. Daarbij horen bijvoorbeeld regelingen voor een onkostenvergoeding 
voor woon-werkverkeer en kinderopvang.
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Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen krijgen dezelfde 
ontwikkelkansen als andere kinderen. Op die manier hebben ze dezelfde middelen in 
het onderwijs, zo min mogelijk sociale buitensluiting ervaren en mee kunnen doen aan 
sport en cultuur.

 
Een eigen bijdrage schaffen we af als na onderzoek naar de maatschappelijke effecten 
blijkt dat dit de beste oplossing is.

 
D66 zet bij schuldenproblematiek in op snelle hulp en start van het traject, zodat 
verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de 
wijkteams van belang, omdat veel mensen met schulden zichzelf niet melden. 
D66 staat positief tegenover aanbevelingen door deskundigen zoals de Nationale 
Ombudsman. Wachtlijsten rond schuldhulpverlening willen we voorkomen, desnoods 
met oplossingen buiten de gebaande paden, bijvoorbeeld door intensieve(re) 
samenwerking met woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen 
met schulden sneller te vinden en te helpen en voor oplossingen op maat, bijvoorbeeld 
door schulden (tijdelijk) over te nemen, gebaseerd op een maatschappelijke kosten-
baten analyse.

 
Samen verantwoordelijk voor iedereen
De gemeente communiceert proactief over de mogelijkheden die het gemeentelijk 
beleid biedt en vraagt dit ook van haar partners.

 
Aanvraagprocedures en alles wat daarbij komt kijken dienen cliëntgericht en zo 
eenvoudig mogelijk te zijn. Wanneer je bijvoorbeeld éénmaal je gegevens kenbaar 
hebt gemaakt bij de gemeente, kunnen ketenpartijen automatisch over de relevante 
gegevens beschikken.

 
Sociale wijkteams zijn goed toegerust om hun werk te kunnen doen en hun belangrijke 
spilfunctie in het sociaal domein in te vullen. Er is ruimte voor een ‘doorbraak’-aanpak; 
een vraag kan integraal en door één regisseur voortvarend worden opgepakt.

 
De wijkteams van de gemeente worden ondersteund door gebiedsgerichte Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ)- teams, waarin GGZ-aanbieders intensief samenwerken met 
de sociale buurtteams. 
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Gezond en veilig opgroeien
Kinderen en jeugdigen krijgen direct de (passende) zorg die zij nodig hebben. 
Wachtlijsten hiervoor worden voorkomen.

 
Hulp is als ‘één gezin-één plan-één regisseur’ georganiseerd. De gemeente stuurt op 
de samenwerking tussen de betrokken zorgpartijen.

 
De zorg rond het kind wordt zoveel mogelijk in verbinding met de school georganiseerd. 
Er komt de mogelijkheid hulpvragen te stellen op school.

 
Voor (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden, wordt 
samengewerkt in de regio.

 
Jeugdzorg ziet erop toe dat de zorg voor het kind in het gezin plaatsvindt. Door tijdige 
signalering, gemeenschappelijke inzet op coaching en effectieve gezinshulp wordt 
voorkomen dat het kind uit huis geplaatst wordt.

 
Bij een crisis binnen een gezin wordt snel ingegrepen en wordt direct een regisseur 
benoemd die de zorgpartijen coördineert. We vinden het van belang dat er goede 
begeleiding en nazorg is waardoor kinderen en ouders het normale leven weer zo 
goed mogelijk kunnen oppakken.

 
Maatwerk bij zorg
D66 biedt ondersteuning en zorg waar het voor betrokkenen het prettigst is: dichtbij. 
Mensen in de nabije omgeving van de zorgbehoevende krijgen een grote rol.

 
Er is één duidelijk aanspreekpunt voor “werk-inkomen, zorg en ondersteuning”. Bij 
signalering van vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. Door goede 
gespreksvoering wordt de ondersteuningsvraag helder. Indicatieprocedures zijn 
simpel, evenals aanvraagprocedures en -formulieren.
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De gemeente stuurt als opdrachtgever op maatschappelijk effect; de daadwerkelijke 
effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering 
wordt daarop gebaseerd.

 
Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving vraagt zelfstandige professionals, met een 
brede blik en goed zicht op de specialistische zorg die nodig is. Bij het inrichten van die 
zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, 
maar ook met zorgverzekeraars en lokale of regionale ziekenhuizen.

 
Inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in cliëntenraden. 
Deze krijgen wat D66 betreft een adviserende functie aan de gemeenteraad en hebben 
daarmee grotere invloed op het beleid.

 
Er wordt gezocht naar innovatieve samenwerkings- en financieringsvormen. De 
gemeente vermindert de regeldruk en administratieve lasten voor zorgaanbieders, 
zodat meer tijd en aandacht besteed wordt aan zorg.

 
De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door de gemeente. Deze houdt de regie en 
ontwikkelt indicatoren en meetinstrumenten, zodat incidenten kunnen worden 
onderscheiden van structurele problemen. De kwaliteit van de zorg is inzichtelijk voor 
raad en inwoners (transparantie en afleggen van verantwoording).

 
Iedere inwoner kan bij de gemeente terecht met problemen of klachten. Er wordt niet 
bij voorbaat doorverwezen naar de zorginstelling zelf. Zo nemen we onze inwoners 
serieus.
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5. Sport en recreatie
Sporten en gezond bewegen draagt bij aan de gezondheid van iedereen en heeft 
een grote maatschappelijke waarde. Sporten verbindt. Sporten en bewegen in 
groepsverband in onze gemeente zorgt voor verbinding met elkaar.

Op initiatief van D66 Zeist wordt in onze gemeente nu jaarlijks Het Zeister sportgala 
georganiseerd, waar onze topsporters en vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Wij 
verwachten van dit gala een positief effect op de georganiseerde sport in Zeist. 
Voor D66 gaat het ook om de ongeorganiseerde sport in buurten en wijken. Wij vinden 
het belangrijk dat mensen direct vanuit hun huis kunnen sporten en bewegen, zonder 
hoge kosten of andere drempels. Daarom is het belangrijk dat de woonomgeving 
beweegvriendelijk wordt ingericht. D66 meent dat de goede faciliteiten in Zeist nog 
beter en efficiënter kunnen worden benut. 
De jeugd moet kunnen opgroeien met sport als iets vanzelfsprekends. Sportfaciliteiten 
moeten daarom zowel fysiek als financieel goed toegankelijk zijn. Sport is ook belangrijk 
als middel tot participatie en emancipatie. Initiatieven om sport onder de aandacht te 
brengen en te stimuleren hebben de steun van D66.
Het is een taak van de gemeente om ouderen, gehandicapten als ook vrouwen die 
door culturele tradities belemmerd worden, mogelijkheden te bieden sportief bezig te 
zijn. D66 verwacht van bestaande verenigingen dat ze helpen dit te organiseren. De 
gemeente dient dit te bevorderen door contacten met de verenigingen.
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Daarnaast zijn er allerlei initiatieven, zoals yoga in de buitenlucht, zondagochtend 
parkvoetbal en gratis rugby trainingen aan de allerjongsten. Om alle inwoners gezond 
en goed te laten bewegen wil D66 dit soort initiatieven graag helpen, bijvoorbeeld door 
(sport)velden zoveel mogelijk vrij toegankelijk te maken en houden 
Zeist is een heerlijke gemeente om in te wandelen en te fietsen, dat willen wij graag zo 
houden en waar dat kan zelfs verbeteren. Ons idee over vitale wijken houdt ook in dat 
mensen dicht bij huis kunnen bewegen en recreëren. Recreatieve initiatieven zoals de 
kinderboerderij en de Boswerf steunen wij van harte. Nieuwe initiatieven op dit gebied 
willen wij de ruimte bieden.

Dat betekent:
De gemeente ondersteunt via Sportimpuls wijkinitiatieven om het bereik en de 
sportdeelnamete vergroten. De inzet is vooral gericht op jongeren en ouderen.

 
Sportclubs nemen de verantwoordelijkheid om de aangeboden sportfaciliteiten beter 
te benutten, door betere samenwerking met andere sportclubs en maatschappelijke 
organisaties (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven).

 
Bij sport en sportieve activiteiten wordt altijd bekeken hoe ook ouderen daarbij 
betrokken kunnen worden.

 
We willen sport, recreatie en inrichting van de openbare ruimte meer met elkaar 
verbinden met als doel om bewegen in de openbare ruimte en het groen te stimuleren.

 
We zoeken samenwerking in de regio voor een op elkaar afgestemd aanbod van sport 
en recreatie.

 
Het bisonveld blijft open voor recreatieve sporters.

 
In de afspraken met het zwembad nemen we op dat er programma’s en activiteiten worden  
aangeboden voor verschillende doelgroepen.
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6. Milieu en duurzaamheid
D66 streeft naar een maatschappij waarin mensen duurzaam samenleven en de 
aarde doorgeven aan volgende generaties zonder achterstallig milieu-onderhoud. 
Wij willen dat ook onze (klein-)kinderen zoveel mogelijk vrijheid houden om hun 
leven volgens hun eigen keuzes in te richten.

Regie en voorbeeld: De gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie en neemt de regierol.
Om alle inwoners mee te laten doen met verduurzaming, is het nodig dat meer 
stimuleringsmaatregelen bij mensen met lagere inkomens terechtkomen.

 
Energieneutraal: D66 streeft naar een energie/klimaatneutrale gemeente.
Wij willen hier onze verantwoordelijkheid in nemen door er actief op in te zetten. Een 
energieneutrale gemeente is haalbaar met een slimme combinatie van maatregelen. 
Het principe is simpel: gebruik minder energie en wek de energie die je gebruikt 
duurzaam op. Dat stimuleren we via bijvoorbeeld subsidies, voorkeursbeleid, of CO2 
als criterium in aanbestedingen. D66 streeft naar een verdubbeling van de opgewekte 
zonne-energie in de gemeente Zeist, om uit te komen rond het landelijk gemiddelde.
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Schoon Zeist:
D66 wil graag schone lucht in al onze wijken en kernen. Wij stimuleren daarom elektrisch 
vervoer. Bovendien wil D66 het gebruik van de fiets en lopen stimuleren. meerdere 
punten in onze gemeente willen we de luchtkwaliteit monitoren, en maatregelen 
nemen bij overschrijding van de normen. Ook wil D66 actie ondernemen voor schoon 
oppervlaktewater. Ongezuiverd afvalwater stroomt nu nog bij hevige buien rechtstreeks 
in onze rivieren.

 
Afval als grondstof:
D66 wil in 2050 een circulaire economie bereikt hebben waarin alle afval wordt 
hergebruikt, waardoor er zo min mogelijk verspilling is en geen onnodig gevulde 
verbrandingsovens zijn. Afvalscheiding bij de bron (de huishoudens) dient daarvoor 
verder te worden uitgebouwd. Met slimme maatregelen moeten inwoners worden 
verleid op een makkelijke, vanzelfsprekende manier daaraan mee te doen, zonder de 
belasting van nog meer containers of emmers op hun erf.

 
Duurzaam inkopen:
De gemeente koopt duurzaam in van duurzame ondernemers en organisaties, en zorgt 
dat de gekozen oplossingen het meest duurzaam zijn in plaats van het goedkoopst. Bij 
de inkoop wordt een objectieve methode gebruikt om aanbieders en aanbiedingen te 
vergelijken. Middels haar subsidiebeleid stimuleert de gemeente ontvangers daarvan 
ook duurzaam in te kopen (en te ondernemen). Bij voorkeur worden d iensten ingekocht 
(‘circulair’ inkopen), waardoor de duurzaamheid het belang van de leverancier wordt. 
Een voorbeeld is licht inkopen in plaats van lampen.

 
Schone regels:
D66 wil het inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om hun huis, 
bedrijf of school te verduurzamen. Regels mogen dit niet onnodig belemmeren.

Dat betekent
Regie: de gemeente neemt een sterke regierol en vult deze in:
Er komt een fonds om samen met organisaties en bedrijven energiebesparende 
maatregelen te financieren. De opbrengsten worden gebruikt voor nieuwe 
energiebesparende maatregelen.

 
Er worden verdere afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties om hun vastgoed 
te verduurzamen, bijvoorbeeld huurders de mogelijkheid geven tot het huren van 
zonnepanelen voor ‘eigen’ dak.
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De gemeente gaat ondernemers en organisaties verleiden tot energiebesparingen 
in de geest van de Wet Milieubeheer (verplichte energiebesparing wanneer die zich 
binnen 5 jaar terugverdient).

 
De gemeente geeft bij het verlenen van een bouwvergunning (voor nieuwbouwwoningen) 
aan dat een gasaansluiting geen verplichting meer is.

 
Van tijdelijk braakliggende terreinen en daarvoor geschikte openbare ruimte worden 
zogenaamde zonneweides gemaakt (veel panelen bij elkaar). De oprichting van 
coöperaties door bewoners voor dit doel, faciliteert de gemeente met subsidies en 
kennisuitwisseling.

 
De gemeente neemt alleen 100% echt groene stroom af, dus geen ‘sjoemelstroom’ 
zoals van met biomassa bijgestookte kolencentrales. Bij voorkeur kiest de gemeente 
een leverancier die zich verbindt de energie deels lokaal duurzaam te produceren.

 
Energieneutraal:
D66 wil een plan, bij voorkeur per wijk/kern, om Zeist energieneutraal te maken. 
Bewonersparticipatie is daarbij vanzelfsprekend. Doormiddel van bestemmingsplannen, 
vergunningen en leges werkt de gemeente actief aan verduurzaming.

 
Nieuwbouw is minimaal energieneutraal en bij voorkeur energieleverend en/of 
klimaatneutraal.

 
Leges worden afhankelijk van de mate waarin beschikbare duurzame maatregelen 
worden meegenomen.

 
Zeist blijft verduurzaming via ‘Mijn groene huis’ stimuleren en zet sterker in op het 
opwekken van zonne-energie.
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Alle aanvragers van bouwvergunningen worden door de gemeente actief gewezen op 
de bestaande subsidiemogelijkheden en diensten van bijvoorbeeld Stichting Energie 
Zeist. Advies over de mogelijkheden om (de bouwplannen) nog meer energieneutraal 
te laten zijn, is gratis.

 
Schoon Zeist, schone lucht: de gemeente bewaakt de luchtkwaliteit en stimuleert het 
reduceren van uitstoot door brommers, auto’s, motoren, bussen en vrachtwagens.
De gemeente richt meer meetpunten voor de luchtkwaliteit in en neemt actie bij 
structurele overschrijding van de normen. Waar bewoners een knelpunt vermoeden 
dient de gemeente mee te werken aan het vaststellen of dat zo is.

 
Het gemeentelijke wagenpark rijdt schoon.

 
De gemeente maakt zich hard voor schoon openbaar vervoer.

 
Er komen voldoende oplaadplekken voor elektrische vervoersmiddelen.

 
D66 wil parkeren en parkeervergunningen voor auto’s met weinig uitstoot en deelauto’s 
goedkoper en aantrekkelijker maken.

 
Voetgangers en fietsers krijgen op kruisingen nog meer prioriteit ten opzichte van ‘vieze’ 
vervoersmiddelen (ook elektrische auto’s stoten via hun banden nog veel fijnstof uit).

 
Schoon Zeist, schoon oppervlaktewater. Regenwater stroomt zo min mogelijk in het 
riool:
Bij nieuwbouw wordt hemelwater niet meer aan het riool gekoppeld, of er wordt een 
alternatieve afvoer gerealiseerd, zoals in delen van Zeist-west al het geval is.
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Voor bestaande bouw komt een plan om het hemelwater los te koppelen van het 
riool. Er komt een project voor bewustwording over het regenwaterprobleem bij de 
rioolzuivering, met een campagne om regenwaterafvoer van bestaande daken los te 
koppelen en regentonnen te gaan gebruiken (eventueel te verkrijgen met subsidie). Er 
is aandacht voor het wassen van auto’s op straat; als het afvalwater daarvan niet meer 
gezuiverd wordt via het riool is gebruik van een wasstraat duurzamer.

 
Afval als grondstof. Afvalscheiding wordt verder uitgebouwd:
Er komen meer afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas dan voor restafval.

 
De gemeente zorgt dat ieder winkelcentrum een inzamelpunt krijgt voor klein chemisch afval  
om het inleveren daarvan zoveel mogelijk te bevorderen.

 
Het overgebleven restafval wordt nagescheiden.

 
De gemeente betrekt (basis- en middelbare) scholen actief bij milieu en duurzaamheid, 
bijvoorbeeld door milieu-les en het omarmen van initiatieven op dit gebied. “Afvalvrije” 
scholen worden gestimuleerd.

 
Duurzaam inkopen. De gemeente is een duurzame organisatie:
Er is een eenduidig en gedragen duurzaam inkoopbeleid, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van de CO2-prestatieladder.

 
Bij een duurzame organisatie horen duurzame relaties met toeleveranciers, echter 
zodanig dat nieuwkomers op de markt wel een eerlijke kans krijgen.

 
Beleidsstukken kennen een relevant uitgebreide duurzaamheidsparagraaf, waarin de 
opties en en hun milieubelasting uitgebreid per alternatief beschreven staan en vanuit 
duurzaamheid de voorkeur helder is beschreven.
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Bij aanbesteding speelt duurzaamheid een grote rol. D66 wil in principe aanbesteding 
op basis van een vaste prijs, waarbij de aanbieders worden geselecteerd op basis van 
de duurzaamheid van hun aanbod (in brede zin, dus bijvoorbeeld ook op wat het voor 
de gemeente, inwoners en organisaties betekent).

 
Schone regels. Verduurzaming wordt niet onnodig belemmerd:
Regels die duurzaam (ver)bouwen in de weg staan, passen we aan.
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7. Wonen, ruimtelijke ordening & groen
Wij streven een duurzame en harmonieuze samenleving na. Een samenleving waarin 
iedereen zich veilig, geborgen en thuis voelt. Onze leefomgeving is daarvoor het 
kader.

Een gezonde gemeente is een gevarieerde gemeente met een gebalanceerde en 
diverse demografische opbouw. Het is ook een gemeente die kansen biedt aan elke 
Zeistenaar om in de gemeente te kunnen blijven wonen. 
D66 is zuinig op de groene ruimte in Zeist. Dat is lekker om in te wonen en aantrekkelijk 
om er te komen (wonen). We willen dat de groene ruimte rond Zeist goed toegankelijk 
is op de fiets en te voet. 
De afgelopen acht jaar heeft D66 succesvol ingezet op het behoud van bestaand 
groen. Dat blijven we doen. We blijven uitermate terughoudend in het opofferen van 
groen binnen en buiten onze wijken en kernen. Tegelijkertijd is er vraag naar meer 
woningen. Ruimte daarvoor wil D66 in de gemeente vooral vinden door bedrijfspanden 
en kantoren een woonbestemming te geven.

 Dat betekent:
We zijn zuinig op de kwaliteit van onze (groene) ruimte, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Niet alleen wij, maar ook volgende generaties moeten kunnen blijven 
genieten van het prachtige karakter dat onze gemeente kenmerkt. De groene ruimte is 
van groot belang voor onze gezondheid en voor onze samenleving.

 
Met het bouw- en woningbeleid zorgen we voor kansen voor starters, jonge gezinnen 
en het middensegment. Kansen voor onze statushouders horen daar ook bij.

 
De groene ruimte maken en houden we goed toegankelijk voor de inwoners. D66 
streeft naar goede fiets- en wandelmogelijkheden in de directe omgeving van iedere 
inwoner in Zeist. Wij willen een "gezonde wijkinrichting", die uitnodigt tot bewegen. 
Daadwerkelijk genot door recreatie nodigt bovendien uit tot beschermen en behouden. 
Uiteraard wordt het belang van toegankelijkheid altijd afgewogen tegen ecologische 
waarden.

 
Het groen in kernen en wijken is één van de belangrijkste kenmerken van onze 
gemeente. Op middellange termijn zullen veel bomen moeten worden vervangen. D66 
blijft zich inzetten voor voldoende financiële middelen daarvoor en wij zijn bereid om in 
groen te blijven investeren.
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D66 wil inbreiding (bouwen binnen bestaande bebouwing) vooral realiseren door 
bedrijfspanden en kantoren een woonbestemming te geven. Indien sprake is van 
herbestemming van bedrijfspanden, kantoren of zorginstellingen in woonwijken dan 
houden wij rekening met de visuele en cultuurhistorische identiteit van de wijk.

 
Bij elk bestemmingsplan wil D66 toetsing van de effecten op de leefbaarheid voor 
planten en dieren. Die effecten worden meegenomen in de afweging voor of tegen te 
stemmen.

 
We willen nauw samenwerken met de andere partijen in het Hart van de Heuvelrug en 
zien meerwaarde in het goed afstemmen van beleid met elkaar.

 
We ontwikkelen visie en maken afspraken over toekomstvast bouwen, bijvoorbeeld 
specifiek voor doorstroming en mantelzorgwoningen. Hieronder valt ook de transitie 
van bedrijfsgebouwen en kantoren naar andere bestemmingen, zoals (meestal) wonen.

 
De waardevolle groene ruimte binnen en buiten de afgesproken bebouwingsgrenzen 
(rode contour) niet worden aangetast. Bestemmingsplannen moeten langs deze lijn 
worden vastgelegd.

 
D66 wil dat woningcorporaties vooral inzetten op investeren in de kwaliteit en 
toekomstvastheid van de woningvoorraad. Die moet duurzamer en onderhoudsarmer, 
waarbij een lager energieverbruik met minder uitstoot een belangrijk doel is.

 
Bij herziening van bestemmingsplannen en/ook in de nieuwe omgevingswet voor 
bedrijfsgebouwen en kantoren, wordt een dubbelbestemming toegekend (wat 
woonbestemming mogelijk maakt) of worden andere flexibele bestemmingsplannen 
toegepast.

 
Groene wijken moeten groen blijven en wijken met minder openbaar groen moeten 
meer openbaar groen krijgen.
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De gemeente staat positief tegenover innovatieve woonvormen, zoals 
kangoeroewoningen (een zorgbehoevend persoon woont (semi-)zelfstandig bij een 
familielid).
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8. Economie en ondernemerschap
We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is zich in onze 
gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. D66 werkt 
aan een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat. Dat hangt met veel samen: 
aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, 
opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. 
We vinden het belangrijk dat ondernemers zich welkom voelen in Zeist en goed 
worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld via het ondernemersloket.

We zoeken samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met de provincie Utrecht als het 
gaat om acquisitie van bedrijven en de Economic Board Utrecht als het gaat om het 
stimuleren van innovatie en het vormen van een duurzame gemeenschap. 
D66 wil werk maken van een circulaire economie die we in 2050 willen hebben bereikt. 
Dit vraagt om een andere manier van kijken, om “omdenken”: gebruik bijvoorbeeld 
afval als grondstof. 
Een duurzame circulaire economie biedt naast een schonere samenleving ook kansen 
als het gaat om werkgelegenheid. Bijvoorbeeld in inzameling, verwerking, reparatie, 
demontage, lokaal/regionaal gebruik en distributie van producten en grondstoffen. De 
gemeente pakt haar belangrijke rol actief op. Dit soort bedrijven verwelkomen we in de 
gemeente Zeist. Verder kan de gemeente als eerste gebruiker van bepaalde nieuwe 
diensten de circulaire economie aanjagen. 
We gaan (nog) meer investeren in een duurzaam en gezellig centrum van Zeist. Een 
uitnodigende en groen ingerichte openbare ruimte, een goed lopende en gezellige 
markt, voldoende ruimte om je fiets te parkeren. Meer terrasjes en culturele activiteiten 
maken dat winkelen en verblijven in Zeist (nog) aantrekkelijker wordt. 
Ook Slot Zeist en alles wat daarin en omheen gebeurt kan ertoe bijdragen dat niet alleen 
inwoners maar ook bezoekers Zeist weten te vinden en te waarderen. Regiopromotie 
is hierbij belangrijk. Het realiseren van nieuwe en het laten aansluiten van bestaande 
fiets- en wandelroutes kan zorgen voor extra bezoekers en overnachtingen in Zeist. 
D66 is voor het verlagen danwel afschaffen van toeristenbelasting en precariobelasting 
voor terrassen. Toerisme stimuleert de economie en terrassen verrijken de gemeente. 
Bovendien werken deze belastingen bureaucratie in de hand. We willen leegstand 
van winkels en kantoren oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en die 
gebouwen waar nodig te saneren. 
Wij geven ruimte aan particulier initiatief en ondernemerschap. De nieuwe omgevingswet 
is een uitgelezen mogelijkheid om de soms rigide regels tegen het licht te houden en 
te actualiseren. Regels die een duurzame, circulaire economie in de weg staan, willen 
we wegnemen.
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Samen met (onderwijs)partners in de regio maken we werk van een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ontwikkelingen gaan zo snel dat de kennis die 
leerlingen opdoen soms alweer achterhaald is voordat ze hun opleiding hebben 
afgerond. We stimuleren bijvoorbeeld samenwerking tussen onderwijs (op alle niveaus) 
en met bedrijven en organisaties via leer-werk constructies.

Dat betekent:
We werken toe naar een 100% duurzaam/circulair inkoopbeleid.

 
Om te komen tot een circulaire economie in onze gemeente ontwikkelen we een 
programma met een daaraan gekoppeld innovatiefonds waardoor nieuwe circulaire 
bedrijven en verdienmodellen een kans krijgen in Zeist. 

 
Circulaire/ duurzame bedrijven zijn welkom in Zeist en worden waar mogelijk 
ondersteund (rode loper).

 
Duurzaam ondernemen moet lonen. We willen onderzoeken welke (financiële) prikkels 
voor ondernemers mogelijk zijn om te verduurzamen. Bijvoorbeeld het schrappen van 
leges voor duurzame bouwprojecten.

 
Bedrijven worden zoveel mogelijk “ontzorgd” als het gaat om het in dienst nemen 
van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (sociaal ondernemerschap). 
Bijvoorbeeld via organisaties, zoals Bijzonder Wonen, Job Stars en de “Vers Markt” in 
Vollenhove. 

 
Bedrijven willen best mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen 
maar dan willen ze wel zeker weten dat ze voldoende geschikte mensen geleverd 
krijgen. De gemeente kan hiervoor met bedrijven afspraken maken (Social Impact 
Bond). Met bedrijven die hier interesse in hebben, willen wij een pilot starten. 

 
Wij willen (parttime) ondernemerschap stimuleren, ook als mensen een (bijstands)
uitkering hebben. Het starten van een bedrijf vanuit de bijstand is nu nog niet altijd 
makkelijk omdat dit alleen fulltime kan. In overleg met de Regionale Sociale Dienst 
willen wij het starten van een bedrijf vanuit de bijstand ook voor parttimers mogelijk 
maken.
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Via het cultuurbeleid versterken we cultureel ondernemerschap en het ontstaan van 
innovatieve activiteiten die de aantrekkelijkheid van onze kernen en wijken vergroten.

 
Gemeentelijke accommodaties zoals het gemeentehuis en de bibliotheek worden er 
zoveel mogelijk op ingericht dat bijvoorbeeld scholieren, studenten en ZZP’ers er (met 
goede wifi verbinding) kunnen studeren en werken.

 
De gemeente zorgt voor goed opdrachtgeverschap. Daar hoort bij dat aanbestedingen 
transparant verlopen en we ondernemers op tijd betalen.

 
Toerisme is een belangrijke aanjager van de economie. Via regiopromotie, het investeren 
in fiets- en wandelpaden en culturele activiteiten willen we (nog meer) samen met het 
toeristisch bedrijfsleven zorgen dat er meer mensen winkelen, uitgaan en overnachten 
in Zeist.

 
De dienstverlening van de gemeente en het ondernemersloket worden in nauw overleg 
met ondernemers voortdurend verbeterd.

 
Waar mogelijk en zinvol herbestemmen we winkelpanden voor bijvoorbeeld wonen of 
kantoren.
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9. Verkeer & vervoer
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende 
vervoersmiddelen, levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. 
Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen 
verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen.

D66 is zich er ook van bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen 
en onze leefomgeving. Auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast of stoten fijnstof 
uit, terwijl op de plek van geparkeerde auto’s geen speelplek of boom kan staan. Ook 
draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan klimaatverandering en raken 
deze energiebronnen op. Die passen dan ook slecht in ons streven naar toekomstvast 
beleid en duurzame oplossingen. 
We zien daarom een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo 
min mogelijk negatieve neveneffecten, zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, 
snel, schoon en veilig te verplaatsen zonder onnodige overlast. Bovendien kan de 
gemeente - als een regisseur - zorgen dat verschillende vormen van vervoer goed 
op elkaar aansluiten. Op die manier blijft de gemeente bereikbaar, leefbaar, mooi en 
schoon.

Dat betekent:
De infrastructuur voor fietsers en voetgangers moet goed , veilig en goed onderhouden 
zijn. Denk hierbij onder andere aan het voorkomen en verminderen van wortelopdruk 
door bomen.

 
Uitgangspunt voor D66 is dat fietsers en voetgangers voorrang hebben in het verkeer.

 
Fietspaden worden aangepast aan de huidige tijd, rekening houdend met bredere en 
snellere fietsen, zoals bakfietsen, e-bikes en groepen wielrenners. Wij streven naar 
bredere fietspaden, zonder overbodige obstakels.

 
Goede aansluiting op regionale fiets- en wandelpaden en –routes.

 
Goede busverbindingen vanuit onze kernen en wijken met zowel het centrum van 
Zeist als Utrecht en Amersfoort; leverbinding tussen Zeist en Amersfoort CS heeft 
verbetering nodig.
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De openbare ruimte van gemeente Zeist is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor 
rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.

 
Openbare ruimten zijn zo ingericht dat ze zo beweegvriendelijk mogelijk zijn.

 
Voorrangssituaties bij kruispunten zijn direct duidelijk, voor alle deelnemers aan het 
verkeer.

 
Meer fietsenstallingen verspreid in het centrum.
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10. Bestuur & inwoner
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, in een samenleving waarin mensen zelf 
bepalen hoe zij hun leven inrichten; een samenleving waarin mensen vrij zijn in 
verbondenheid.

Vrijheid in verbondenheid betekent onder andere dat mensen de mogelijkheid hebben 
om te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. Hierbij is het voor de 
gemeente van groot belang dat zij zich aan de door zichzelf gestelde regels houdt, 
daarover democratische verantwoording aflegt en controleerbaar is. D66 was, is 
en blijft daarom een voorvechter van een sterke democratische rechtsstaat waarin 
mensen meer dan voldoende (directe) invloed en inspraak hebben.

 
Een sterke lokale democratie met een goed en integer bestuur
Een goed bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Het weegt 
daarbij zorgvuldig het algemene belang en het particuliere belang en vindt een balans 
tussen korte- en langetermijneffecten. 
D66 vindt dat een goed bestuur over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen 
heen stapt en verantwoording aflegt, ook als voor de uitvoering van taken samenwerking 
met andere gemeenten gekozen is. Met transparantie en controleerbaarheid zorgt het 
bestuur voor democratische legitimiteit, ook van de samenwerkingsverbanden. 
Onze bestuurders zijn uiteraard integer. Integriteit is volgens ons meer dan alleen 
de regels volgen. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke 
belangenconflicten en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en 
ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de 
samenleving.

 
Meer invloed voor inwoners
Voor D66 is het belangrijk dat het gemeentebeleid draagvlak heeft onder haar inwoners 
en betrekt hun mening actief in de (voorbereiding op de) besluitvorming. Juist omdat 
de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners, maar ook 
omdat inwoners hun buurt het beste kennen en weten wat er nodig is. 
Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een belangrijke 
aanvulling op de representatieve democratie. Voor D66 is het belangrijk dat iederéén 
kan inspreken en participeren en daartoe wordt aangemoedigd. D66 verwelkomt 
ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor inwoners. 
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Goede dienstverlening aan inwoners
De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de 
gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel 
worden geholpen, zowel fysiek als via digitale kanalen. Vanzelfsprekend verbetert de 
gemeente zich hierin voortdurend.

Dat betekent:
Voor een sterke lokale democratie met een goed en integer bestuur:
D66 streeft naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor wisselende 
meerderheden in de raad op onderwerpen die geen deel uitmaken van het akkoord. 
Hierdoor kan het bestuur over meer onderwerpen besluiten nemen en zorgt het ervoor 
dat er beter kan worden geluisterd naar de wensen van inwoners en sneller kan worden 
ingespeeld op de actualiteit.

 
De D66 fractie zorgt dat inwoners en belangstellenden in begrijpelijke taal kennis 
kunnen nemen van haar meningen, argumenten, afwegingen, besluiten en stemgedrag 
in de raad.

 
De gemeente communiceert in begrijpelijke taal met inwoners. De vergaderingen van 
de raad zijn online en via lokale radio/tv live te volgen (en achteraf terug te kijken).
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Het college maakt werk van een goede informatievoorziening. Informatie en gegevens 
die voor inwoners en bedrijven relevant zijn, worden beschikbaar gemaakt. De 
gemeente maakt geen misbruik van Wob-uitzonderingsgronden.

 
D66 wil dat de gemeente respectvol omgaat met persoonsgegevens en dat niet meer 
gegevens inzichtelijk zijn dan nodig voor de betreffende dienst. Ook hoeven inwoners 
niet telkens opnieuw dezelfde gegevens op te geven als dat niet echt noodzakelijk is, 
één keer moet voldoende zijn.

 
Er komt een digitale agenda met als doel betere mogelijkheden voor innovatie, 
efficiënter en effectiever werken, en informatie delen in alle beleidsterreinen van de 
gemeente én met de Zeister samenleving in zijn geheel. De gemeente maakt gebruik 
van communicatiekanalen die in het dagelijkse leven ook door inwoners en bedrijven 
worden gebruikt.

 
In 2018 wordt een evaluatiekader gemaakt voor alle samenwerkingsverbanden van de 
gemeente Zeist. Belangrijk daarbij zijn: transparantie, inspraak en verantwoording over 
het doel, de middelen en de resultaten; de (democratische) roI/ invloed die de raad 
daarop heeft; extra aandacht voor publiek-private samenwerkingsverbanden.

 
Het systeem van raadsrapporteurs (die de raad over de samenwerkingsverbanden 
informeren wordt eveneens in 2018 geëvalueerd.

 
De gemeenteraad van Zeist - als vertegenwoordiger van de inwoners - houdt voldoende 
invloed op de samenwerkingsverbanden van de gemeente Zeist waarin politieke 
keuzes worden gemaakt.

 
De onafhankelijke positie van de lokale journalistiek wordt versterkt.

 
Voor meer invloed voor inwoners:
Initiatieven van burgers worden positief, open benaderd en actief gefaciliteerd (met 
kleine beetjes hulp kan de gemeente initiatieven van burgers vooruit helpen) door ruimte 
en randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als inwoners de groenvoorziening 
in hun buurt beter kunnen onderhouden dan de gemeente. Succesvolle initiatieven 
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We gaan door met experimenten (in de geest van de Z-Battle) die de vernieuwing van 
de lokale democratie kunnen bevorderen.

 
De rol van de jongerenraad, waaraan de laatste jaren flink is gebouwd, wordt verder 
verstevigd. Dit vergroot de mogelijkheid voor betrokkenheid van en inspraak door 
jongeren.

 
Er wordt meer wijkgericht gewerkt:
Wijkbewoners krijgen meer te zeggen over waar het budget voor hun wijk 
aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en 
online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt;  

Intensievere samenwerking met en tussen de maatschappelijke partners.

De gemeente organiseert twee keer per jaar een wijkbijeenkomst, waar alle bij de wijk 
betrokken partijen (zoals wijkmanager, politie, sociaal team, wijk-/buurtverenigingen 
enz.) mét de wijkbewoners bij elkaar komen om in te gaan op de ‘Wijkagenda’.

De gemeenteraad organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst in een wijk of 
kern van de gemeente Zeist, waarbij minimaal tweederde van de gemeenteraad 
is vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners inspreken en de 
gemeenteraad op de hoogte brengen van initiatieven en zaken die in de wijk spelen en 
kunnen raadsleden hun acties gericht op de wijk of kern toelichten.

Buurtbemiddeling blijft behouden.

 
Er komt een participatieverordening met daarin onder andere de volgende punten:
Inwoners krijgen zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces de kans om hun 
mening te geven; al op het moment van de probleemoriëntatie, wanneer nog geen 
concrete plannen zijn gemaakt. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de 
wensen en bezwaren van inwoners.

De gemeente maakt vooraf duidelijk wat van de inspraak verwacht mag worden en wat 
niet. Achteraf legt de gemeente uit waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.

Bij een voorstel nodigt het college de belanghebbenden actief en persoonlijk uit om te 
participeren bij dit voorstel, in elke fase van de besluitvorming.
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Inwoners kunnen zelf een nieuw onderwerp op de agenda van de raad zetten en een 
raadsvoorstel indienen, als zij hiervoor minimaal 100 handtekeningen hebben.

De gemeente draagt bij complexe participatieprojecten (bijvoorbeeld GONS) zorg voor 
onafhankelijke procesbegeleiding, als de participanten daar behoefte aan hebben. 

 
Voor een goede dienstverlening aan inwoners:
De gemeente is ook buiten kantoortijden goed bereikbaar. De belangrijkste delen van 
de website van de gemeente zijn ook in het Engels beschikbaar.

 
Informatie is goed te vinden op de website van de gemeente. Ook voor doorlinken naar 
websites van samenwerkingsverbanden zorgt de gemeente, als eindverantwoordelijke, 
voor een heldere en volledige informatieverstrekking aan de inwoners.

 
De prestaties van de gemeente worden continu gemeten en gepubliceerd. Dit zorgt 
voor een transparante dienstverlening.

 
Inwoners kunnen laagdrempelig contact leggen met de gemeente, door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van kanalen die inwoners ook dagelijks gebruiken, zoals via een 
chatdienst. Niet iedereen kan goed overweg met internet. Daarom blijft het loket 
bestaan.

 
Er wordt zaakgericht gewerkt met een casemanager / “groene golf-ambtenaar”, die 
inwoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. 
Deze ambtenaar moet ruimte krijgen om oplossingen te vinden.

 
De gemeente streeft ernaar om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. 
Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken 
waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing 
wordt gevonden en ook kosten kan besparen.
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11. Veiligheid & handhaving
D66 wil dat iedereen zich in de openbare ruimte van Zeist vrij voelt om te gaan en 
staan waar en wanneer zij of hij wil. Het is daarom belangrijk dat inwoners zich veilig 
voelen in de gemeente Zeist. De gemeente heeft de taak te zorgen voor de fysieke 
veiligheid van haar inwoners. Daarnaast heeft de gemeente volgens D66 ook een 
actieve rol in het beschermen van de democratische rechtsstaat, als fundament 
voor vrijheid en veiligheid.

D66 is alert op de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit in Nederland, 
zoals cybercriminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Met name ondermijnende 
criminaliteit, waarbij een vermenging plaatsvindt tussen onder- en bovenwereld, kent 
risico’s op gemeentelijk niveau. Denk daarbij aan autoverhuurbedrijven die verhuren 
aan criminelen, of bewoners die onder druk worden gezet om in hun woning een 
hennepplantage te huisvesten. Maar ook aan intimidatie, omkoping, en chantage van 
inwoners, bedrijven, bestuurders en het ambtelijk-uitvoerend apparaat. 
D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onveiligheid serieus te nemen. Verschillende 
onderzoeken laten zien dat we ons niet per se veiliger zijn gaan voelen. Tegelijkertijd 
laten we ons, bij het maken van veiligheidsbeleid, niet leiden door gevoelens van 
angst. Daarom kiest D66 voor effectieve preventieve maatregelen die in de eerste 
plaats tot doel hebben om vormen van criminaliteit te voorkomen. Natuurlijk zal er ook 
handhaving van de afgesproken regels moeten plaatsvinden. 
Het creëren van veiligheid is met nadruk niet een taak die alleen bij de gemeente ligt. 
D66 vindt dat bewoners een duidelijke stem én verantwoordelijkheid hebben in het 
creëren van veiligheid in hun woonomgeving. De gemeente heeft in dat kader als 
aanjager een meer faciliterende rol.
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Dat betekent:
Voor D66 is preventie het uitgangspunt voor de gemeente Zeist om de veiligheid te 
verhogen. Het werken aan een veilige woon- en leefomgeving is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en de gemeente. Het stimuleren van 
buurtpreventie (o.a. door appgroepen) heeft aandacht.

 
Handhaving van regels vindt plaats. Het doel staat daarbij voorop. Mede daarom is het 
van belang om periodiek de met elkaar afgesproken regels tegen het licht te houden.

 
De gemeente zorgt voor een gedegen communicatiestrategie als het gaat over 
veiligheid en preventie. Als onderdeel van deze strategie organiseert de gemeente 
(wijk) bijeenkomsten waarin zij bewoners actief informeren.

 
De gemeente zorgt voor een verzorgde en goed onderhouden openbare ruimte. 
Goed werkende straatverlichting en op tijd gesnoeide bosschages, dragen bij aan 
een verzorgde publieke ruimte en daarmee aan het veiligheidsgevoel. Bovendien 
zorgt de gemeente voor plekken waar jongeren ongestoord kunnen verblijven en waar 
de overlast voor bewoners of ondernemers beperkt blijft. Hier plaatst de gemeente 
bijvoorbeeld openbare wifispots.

 
De gemeente organiseert voorlichting over de mogelijkheden van preventieve 
maatregelen en werkt aan de bewustwording als het gaat om cybercriminaliteit. 
Uitgangspunt is dat de gemeente aansluit bij de informatiebehoefte van bewoners en 
daarin proactief handelt. Bewoners kunnen altijd bij de gemeente terecht met vragen 
over preventie en veiligheid.

 
D66 wil op scholen voorlichting geven om crimineel gedrag vroegtijdig te ontmoedigen. 
Bijvoorbeeld met behulp van ex-gedetineerden. Het Educatief Programma Jongeren 
(EPJO) is een initiatief dat hierbij zou passen. Voorts moet de gemeente goed zicht 
houden op vroegtijdige schoolverlaters.

 
Wij willen dat inwoners zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen bij de 
veiligheidsvraagstukken in hun wijk. De wijkagent is degene met kennis en gezag 
die het laagdrempelige centrale aanspreekpunt voor wijkbewoners is. De gemeente 
functioneert als het om veiligheid gaat in een netwerk en werkt samen met bewoners 
en de politie (wijkagent). De gemeente stelt zich als een gelijkwaardig partner op.
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De gemeente heeft zicht op ondermijnende criminaliteit, registreert en opereert 
preventief (met bijvoorbeeld voorlichting).

 
Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare 
orde. D66 is echter van mening dat dit effect moet worden afgewogen tegen de 
privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat 
het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn en dat cameratoezicht, waar dat 
geen toegevoegde waarde heeft, moet wordt teruggedrongen. Zeistenaren moeten 
geïnformeerd worden over hun rechten, zoals het recht op kennisneming, verbetering, 
aanvulling, verwijdering en afscherming van de beelden. De maximale bewaartermijnen 
moeten worden gegarandeerd.
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12. Financiën
D66 staat voor een verstandig financieel beleid, zodat onze ambities in de toekomst 
betaalbaar blijven.

Wij verstaan onder een verstandig financieel beleid:

Een sluitende meerjarenbegroting;
Alleen jaarlijks terugkerende investeringen als dat geld ook elk jaar terugkomt;
Terughoudend zijn met het opleggen van lasten.

Landelijk wordt gediscussieerd over het verschuiven van landelijke belastingen naar 
het gemeentelijk belastinggebied. D66 ziet dit als een kans om lokaal, als gemeente 
Zeist, meer te kunnen sturen op wat wij in de wijken en kernen belangrijk vinden.  
Onze gemeente verleent veel subsidies. Een aantal daarvan zijn in feite ingekochte 
diensten, denk aan de bibliotheek en welzijnswerk. Andere gemeentelijke subsidies 
zijn bedoeld voor nieuwe initiatieven, experimenten of activiteiten die zonder subsidie 
niet van de grond komen. Bij subsidies staan voor D66 uitgangspunten zoals een 
algemeen belang en betrokkenheid van inwoners en Zeister organisaties centraal.  
Subsidies verlenen we in principe eenmalig en in elk geval altijd met een einddatum. D66 is er 
voor dat we als gemeente eerst kijken naar niet- financiële manieren van helpen, bijvoorbeeld 
met huisvesting, publiciteit, korting op leges en het delen van kennis en informatie.  
De gemeente Zeist had de afgelopen jaren deels onverwachte overschotten, mede dankzij 
de solide begroting van onze D66-wethouder. Echter, het kan ook tegenzitten. Door onder 
meer de decentralisaties en reparatiewetgeving zijn niet alle inkomsten en uitgaven vooraf te 
voorzien, en bovendien zijn de kabinetsplannen voor de komende periode nog niet bekend.  
Krijgen we de komende periode nieuwe taken vanuit het rijk of de provincie, dan 
passen we onze uitgaven daarop aan, en kijken we na een bepaalde periode of 
er iets extra’s nodig is en zoeken daarvoor dan ruimte in de algemene begroting.  
Bij structurele overschotten en tekorten betrekken we altijd de inwoners, zodat de 
afwegingen die de raad maakt gedragen worden door zoveel mogelijk inwoners. 
Voorzover de raad randvoorwaarden stelt aan de dialoog met inwoners over 
overschotten, maakt D66 zich sterk voor:
-Maatschappelijk relevante inwonerinitiatieven, die tijdelijk en incidenteel zijn

-Co-financiering: het geld of de middelen van de gemeente zijn aanvullende wat 
meekomt met het initiatief. Het is dus niet het enige budget

-Financiering van onze speerpunten voor Zeist. Concreet duurzaamheid, energietransitie, 
de kwaliteit van de openbare ruimte (inclusief groen en de monumentale bomen)
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Dat betekent:
Bij overschotten of tekorten wordt altijd getoetst of de doelstellingen zijn gehaald. 
Pas daarna is aanvulling uit de algemene middelen, of overdracht van geld naar de 
algemene middelen aan de orde. Met de overdracht van overschotten in het sociale 
domein naar de algemene middelen is D66 terughoudend, omdat met eventuele 
overschotten genomen extra maatregelen direct ten goede komen aan het welzijn van 
de inwoners van Zeist.

 
Het sociaal domein beschouwt D66 in brede zin. Besteding kan zijn het verlagen of 
afschaffen van de eigen bijdrage voor bepaalde onderdelen. Maar ook gezondheid, 
welzijn en participatie bevorderen past hierbij, bijvoorbeeld door het stimuleren van 
sporten en bewegen, een goede luchtkwaliteit en een fatsoenlijk bestaanszekerheid 
beleid.

 
Er komt een ‘inversteringsdialoog’ indien het structurele begrotingsoverschot dat 
toelaat. Wanneer de raad daar randvoorwaarden aan stelt, brengt D66 daarbij haar 
speerpunten in: duurzaamheid, energietransitie, de kwaliteit van de openbare ruimte 
(inclusief groen en monumentale bomen), volkshuisvesting en integratie.

 
Daarnaast ziet D66 het verlagen of zelfs afschaffen van de toeristenbelasting en 
precariobelasting als investering in de economie, en dus ook als mogelijk onderdeel 
van de ‘investeringsdialoog’.

 
We zien de hondenbelasting als een doelbelasting. Dat betekent dat de heffing moet 
zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten.

 
Om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen willen we het instrument garantstelling 
verruimen. Daarmee krijgen initiatieven meer mogelijkheden voor financiering.

 
Subsidieaanvragen worden altijd beoordeeld op het dienen van gemeentelijke doelen 
die meetbaar en helder in beleidsvisies en programma’s worden vastgelegd. Langer 
lopende subsidies moeten elke twee jaar na verplichte evaluatie expliciet opnieuw 
worden toegekend.
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49Colofon
Dit verkiezingsprogramma van D66 Zeist is door de leden vastgesteld op de 
algemene afdelingsvergadering van 20 september 2017.
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#goedwonen
#goedklimaat
#goedonderwijs

zeist.d66.nl

@D66Zeist
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