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D66 wil de inrichting van de maatschappij zodanig vorm geven dat 
alle inwoners van dit land actief kunnen en willen deelnemen aan 
die vormgeving. Leidend daarbij zijn vrijheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit ongeacht herkomst, geloof, ras en seksuele geaard-
heid. 

De samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd. De verzor-
gingsstaat is teruggebracht tot werkzame proporties, er heeft een 
grote instroom van mensen met andere culturen plaatsgevonden, 
de individuele vrijheid van de burger is toegenomen, de ontkerke-
lijking is met rasse schreden toegenomen, het milieu staat onder 
druk van de economie. In die veranderende samenleving moeten 
antwoorden op de wijzigende omstandigheden ontwikkeld worden 
in samenspraak met de burger en met maatschappelijke organisa-
ties. De overheid, ook de lokale overheid, heeft in dit proces een 
dienende en begeleidende rol. Een regisseursfunctie. 

Het gemeentebestuur dient te weten wat er onder de bevolking 
leeft en daar oog voor te hebben. Bij tegengestelde belangen van 
groepen burgers is het de taak van het gemeentebestuur om alle 
partijen uitgebreid te horen en de afwegingen voor de besluitvor-
ming openbaar te maken en van argumenten te voorzien. Handelen 
van de overheid moet transparant en consequent zijn. Voor alles 
moet de overheid betrouwbaar, dienend, open en integer zijn. 

D66 staat voor de zwakkeren in de maatschappij door ze de kans te 
geven zichzelf te helpen. D66 is wars van betutteling en overdre-
ven inmenging van de overheid in het openbare leven en het indi-
viduele leven van de burger. 

D66 heeft oog voor het milieu in afweging met de economie. 
Beide zijn van levensbelang voor de bewoners van ons land. 

D66 streeft naar een open klantgerichte overheid waar de burger 
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Klantgericht gemakkelijk de weg kan vinden en hulp krijgt waar die nodig is. 

1. Bestuurlijke Organisatie. 
De gemeente 's-Graveland bestaat uit de kernen Ankeveen, Kor-
tenhoef en 's Graveland. Het gemeentebestuur heeft oog voor de 
eigenheid van deze kernen. Dat moet zo blijven. Maar, 's-Grave-
land is geen eiland. 's-Graveland ligt tegen Hilversum aan, 's-Gra-
veland is onderdeel van het Gooi, ligt tegen de Provincie Utrecht 
aan en neemt deel aan sommige gewestelijke activiteiten. Boven-
dien kampt 's-Graveland met dezelfde problemen als de omge-
ving. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer. 

1.1 Gemeentebestuur. 
Gedurende de huidige raadsperiode is het ambtelijk apparaat om-
gevormd tot het, in gemeenten steeds gebruikelijker, drie sectoren 
model. D66 vindt dat de gemeente de burger goed moet kunnen 
(be)dienen en daarvoor dan ook de vereiste hulpmiddelen ter be-
schikking moet krijgen. Daar waar nodig en goed onderbouwd 
moeten er mogelijkheden zijn om die hulpmiddelen en mankracht 
uit te breiden. Te grote spaarzaamheid op dit vlak leidt weliswaar 
op korte termijn tot lagere lasten, maar leidt op langere termijn tot 
fouten en overbelasting die ineffectieve uitgaven tot gevolg heb-
ben. 

Gezien de komende herindeling en de verhoudingen in de Raad is 
D66 er een voorstander van om sterk te overwegen het aantal wet-
houders te verhogen van twee naar drie. Met name de begeleiding 
van het herindelingsproces zal het nodige vergen van het College. 
Daarnaast biedt deze optie een grotere democratische legitiniatie 
van liet College omdat het aantal portefeuilles van de (niet geko-
zen) Burgemeester teruggebracht kan worden. 

Gegeven de aard van het gemeentebestuur (monistisch en niet du-
alistisch) is D66 er een voorstander van om die partijen die niet 
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aan het College deelnemen nadrukkelijker te betrekken in de voor-
bereidende besluitvorming. Evenals in het vorige verkiezingspro-
gramma pleit D66 voor een grotere mate van collegiaal bestuur. 

Gezien de ontwikkelingen in het Parlement en de daar gevoerde 
discussie over Wethouders van buiten de Raad wil D66 op korte 
termijn over dit ondenverp. D66 staat niet afwijzend tegenover 
Wethouders die op grond van hun kennis en ervaring benoemd 
worden. 

1.2 Herindeling. 

cj 	
De laatste jaren is onder liet paarse kabinet een veelvoud aan be- 
stuurlijke activiteiten gedecentraliseerd naar de gemeente. Denk 
bijv. aan sociale wetgeving, milieuwetgeving, etc. Daarenboven 
heeft dit kabinet gestreefd naar de terugdringing van ondemocrati-
sche samenwerkingsverbanden (als bijv. Het Gewest). Deze ver-
zwaring van gemeentelijke taken naast versterking van democrati-
sche legitimatie leidt ertoe dat een gemeente een minimale om-
vang moet hebben om goed te kunnen functioneren. Voor 's-Gra-
veland betekent dit de keuze tussen een samenvoeging met Hilver-
sum of een samengaan met Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 
D66 kiest nadrukkelijk voor de laatstgenoemde optie. 's-Graveland 
brengt in deze samenvoeging haar onschatbare ervaring in met de 
samenvoeging van Ankeveen, Kortenhoef en 's-Graveland in de 
jaren zestig. Wij weten hoe een enkel gemeentebestuur meerdere 
kernen hun eigenheid kunnen bewaren. Ook in de nieuwe samen-
gestelde gemeente moet dit model toegepast worden. 

Laagdrempelige toegang tot de lokale overheid moet gegarandeerd 
blijven. Na een eventuele herindeling moeten in de kernen van de 
bij de herindeling betrokken gemeenten loketfuncties blijven be-
staan voor zeer regelmatig voorkomende contacten met de burger. 

Na een herindeling is liet voor de betrokkenheid van de burgers in 
de verschillende kernen goed als vergaderingen van het gemeente-
bestuur wisselend in de verschillende kernen plaatsvinden. Zeker 

Herindeling 

Loketfunctie 
lokaal 



bij onderwerpen die een specifieke kern aangaan verdient het de 
voorkeur om met de Raad naar die kern toe te gaan. 

1.3 Gewest 
De afslanking van het Gewest die de afgelopen periode heeft 
plaatsgevonden wordt door D66 toegejuicht. De rol van het Ge-
west dient beperkt te blijven tot overlegstructuur tussen de betrok-
ken Gemeenten en uitvoeringsorgaan van gezamenlijke regelin-
gen. Gezien liet gebrek aan democratische legitimatie dient het 
Gewest zich volledig te onthouden van politieke uitspraken en 
beïnvloeding. 

1.4 Referendum. 
Met de intrede van D66 in 1994 in de lokale politiek heeft ook liet 
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	referendum zijn intrede in 's-Graveland gedaan. Het referendum 
over de telematicamaatregelen in Ankeveen en 's-Graveland was 
het eerste referendum in onze Gemeente. 

In de periode daarna werd duidelijk dat de referendumverordening 
aanpassing vereiste, mede op grond van landelijke wetgeving. 

Aanpassing D66 wenst dat de referendumverordening zo spoedig mogelijk 
referendum- aangepast wordt aan de landelijke richtlijnen. Indien deze nog lang 
verordening uit blijven zal 's-Graveland zelfstandig de verordening op de 

agenda moeten zetten. 
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cratische verantwoording af te leggen voor zijn of haar daden. 

1.6 Nevenfuncties. 
Raadsleden dienen uiterst terughoudend te zijn bij het vervullen 
van functies die strijdig kunnen zijn met de integriteit van het 
Raadslidmaatschap. In ieder geval dienen alle nevenfuncties open-
baar te zijn. Onder nevenfuncties wordt door D66 ook verstaan de 
deelname aan Stichtings- en Verenigingsbesturen met activiteiten 
in onze Gemeente. 

1. 7 Beroep- en Bezwaar. 
D66 is tegen de huidige samenstelling van de Commissie Beroep-
en Bezwaarschriften. Deze Commissie die bezwaarschriften van 
burgers behandelt tegen besluiten van het College van Burge-
meester en Wethouders dient volledig onafhankelijk te zijn. (Nu 
bestaat deze Commissie uit Raadsleden, dit conform de wens van 
een meerderheid in de Raad.) 

De positie van de burger tegenover besluiten genomen door bur-
gercommissies, overgenomen door liet College, dient versterkt te 
worden. De samenstelling van burgercommissies en de herbenoe-
ming van leden van burgercominissies moet regelmatig, doch mi-
nimaal eens per raadsperiode herzien c.q. wederom bekrachtigd 
worden. Met name het functioneren van de Welstandscommissie 
in de afgelopen periode en de stellingname van het College hierin 
geven D66 aanleiding om dit punt op de agenda te zetten. 

<co j:L 4,11, 
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1.5 Burgemeester. 
Ook in de Tweede Kamer staat de gekozen Burgemeester eindelijk 
op de agenda. Dit onderwerp begint nu ook door te dringen in de 
verkiezingsprogramma's van andere partijen. 

D66 's-Graveland was en is voor een gekozen Burgemeester om 
de positie van deze functionaris ondergeschikt te maken aan de-
mocratische besluitvorming. Ook een Burgemeester dient demo- 

1.8 Democratisering. 
Voor een goed functionerend gemeentebestuur is het nodig dat het 
bestuur weet wat er speelt en hoe de burger denkt over de dienst-
verlening van de overheid. Het zijn juist de informele middelen die 
hier een bijdrage kunnen leveren. D66 pleit er dan ook voor om 

Enquête 	eens per jaar een enquête te houden onder de bevolking om de 
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mening over tal van onderwerpen te peilen. De wijkavonden waren 
de afgelopen jaren een doorslaand succes. Deze moeten gehand-
haafd blijven. 

Een open spreekuur van de Wethouders, niet op afspraak, werkt 
drempelverlagend indien dit op een vast tijdstip plaatsvindt en 
regelmatig bekendgemaakt wordt. 

Het instellen van adviesorganen als een jongerenraad. een oude-
renraad en een cliëntenraad zal de komende raadsperiode onder-
zocht moeten worden. Deze adviesorganen kunnen gevraagd en 
ongevraagd het gemeentebestuur van advies dienen. Zeker na ecn 
herindeling, als de afstand tot het gemeentebestuur vergroot wordt 
voorzien deze raden in een behoefte. 

Subsidies worden uitsluitend gegeven aan organisaties die demo-
cratisch bestuurd worden en geen ondemocratische beperkingen 
kennen in het aannemen van leden of voor het uitvoeren van acti-
viteiten voor burgers. 

Wijkavond 

Open 
Spreekuur 

Jongeren-, 
Ouderen-, 
Cl ientenraad 

Subsidies 

DIJ„... 's Graveland, Samen over het millennium...! 

1.10 Voorlichting. 
De door de huidige Raad ingezette koers ten aanzien van verbete-
ring van de voorlichting van de burger moet krachtig doorgezet 
worden. Bij alles wat de gemeente doet moet nagedacht worden 
over de vraag hoe bereik ik de burger? Hoe maken wij de infor-
matie gemakkelijk toegankelijk? Bij iedere grotere of ingrijpender 
activiteit moet bezien worden of er een voorlichtingsbudget aan 
gekoppeld moet worden om vooraf de burger te informeren. 

Op dit moment kan de burger een abonnement nemen op de raads-
stukken. Dat is echter dermate duur dat de prijs op zich al drein-
pelverhogend werkt. D66 wil dat in de komende periode ook toe-
gang tot de stukken en alle andere gemeentelijke informatie gerea-
liseerd wordt via Internet. In het gemeentehuis, op de Meenthof en 
bijvoorbeeld in de Dobber kunnen zuilen neergezet worden waar 
iedereen deze informatie kan inzien en daarop reageren. Boven-
dien kunnen de burgers van onze gemeente (en van de hele we-
reld) kennis nemen van de informatie en reageren via hun eigen 
toegangsmogelijkheid. Ook na een eventuele herindeling biedt 
deze mogelijkheid enorme voordelen vanwege de spreiding van de 
kernen over een groot gebied. 
Burgers die hun emailadres bij de gemeente opgeven worden 
elektronisch geïnformeerd over onderwerpen die hen specifiek aan 
gaan. 
Elektronische hulpmiddelen kunnen de eerstkomende tien jaar 
nooit de papieren voorlichting vervangen, de eerste stap moet 
echter nu gezet worden. 

410 
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1.9 Openstelling Gemeentehuis. 
De maatschappij is veranderd. Burgers werken langer, Mensen 
werken beiden in een gezin. Mensen hebben vaak lange reistijden 
van en naar hun werk. Het is dan ook een probleem om zaken te 
regelen op het Gemeentehuis binnen de huidige zeer beperkte 
openingstijden. D66 is er voor om tenminste eenmaal per maand 

Avond- 	over te gaan tot opening in de avonduren of op zaterdag voor het 
opening 	verlengen van paspoorten, rijbewijzen en liet uitvoeren van andere 

primaire taken voor de burger. 
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1.11 Eén Loket. 
Lij t 	Vaak moet een burger keer op keer op keer dezelfde gegevens 

opgeven om informatie te krijgen, voor een uitkering in aanmer-
king te komen of anderszins iets van de overheid of semi-overheid 
gedaan te krijgen. D66 stelt voor om de informatiestromen tussen 
burgers en overheden eens goed onder de loep te nemen en te on-
derzoeken waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Bij het 
opvragen van mogelijkheden voor bouw en/of verbouw kunnen 
tegelijk bestemminsplangegevens, kadastrale gegevens. 
bouwverordeningen, etc. verstrekt worden. De huidige 
elektronische gegevensuitwisseling maakt de invoering van de één 
loket gedachte zeer goed mogelijk. De overheid moet hierop 
inspelen. 

2. Ruimtelijke Ordening. 

2.1 Bestemmingsplannen. 
In de afgelopen periode is door het College een koers ingezet om 
bestemmingsplannen te actualiseren en duidelijke beleidslijnen ten 
aanzien van de handhaving van het ruimtelijk beleid uit te zetten. 
D66 is daar een warm voorstander van. 

Het gebruik van artikel 19 is onder deze Raad teruggedrongen tot 
die situaties waar het voor bedoeld is, kleine ondergeschikte aan-
passingen op een bestaand bestemmingsplan. Deze lijn wil D66 
handhaven. 

Bij grote projecten moet eerst de bestemtningsplanprocedure 
doorlopen zijn, voordat realisatie kan plaatsvinden. 
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2.2 Projectontwikkeling. 
Projectontwikkeling bleek in de afgelopen periode voor de 
gemeente weerbarstige materie te zijn. De belangen zijn groot, er 
is veel geld mee gemoeid en de verleiding om op het randje van 
contractuele afspraken te balanceren is soms niet te weerstaan. 

D66 is er een voorstander van dat grote projecten niet automatisch 
gegund worden aan "huis" projectontwikkelaars, maar dat deze 
conform de EG richtlijnen openbaar aanbesteed worden. Daarmee 
wordt de onderlinge concurrentie bevorderd en verdwijnt het au-
tomatisme om te gunnen aan een bepaalde partij. (Opgemerkt dient 
overigens te worden dat openbare aanbesteding wettelijk vereist is 
indien het bedrag een minimum overstijgt. Dit wordt door lagere 
overheden nog niet altijd toegepast.) 

2.3 Beschermde Dorpsgezichten. 
De kernen van de drie dorpen hebben grote historische waarde. Op 
een aantal plaatsen zijn deze dan ook tot beschermd dorpsgezicht 
verklaard. Het behoud van historische panden, naast het weren van 
moderne detonerende bouwsels in deze kernen wordt door D66 
van harte ondersteund. (Wij venvijzen ook naar de paragraaf in-
zake Beroep & Bezwaar.) 

2.4 Woningbouw. 
Het gemeentebestuur ontwikkelt plannen om de strook tussen de 
Sporthal de Fuik en de Enunaweg te bebouwen. Gezien de eerdere 
ontwikkeling van de bestemmingsplannen aan de Zuidsingel en de 
daar gerealiseerde woningbouw is deze ontwikkeling een logisch 
vervolg. 

Inbreiden op beperkte schaal, zoals op het terrein Dixichroom in 
Ankeveen, wordt door D66 van harte ondersteund. 

D66 ondersteunt, zij het behoedzaam, het streven om de romme-
lige rand langs de Emmaweg om te vormen tot locaties voor wo- 
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Einmaw eg 	ningbouw waarbij de openheid van het landschap ontzien moet 
worden. 

3. Verkeer. 

3.1 Hoofdaders. 
In onze gemeente zijn een aantal hoofdaders voor de afwikkeling 
van het verkeer te onderscheiden. Noordereinde, Zuidereinde, 
Kerklaan, Leeuwenlaan als belangrijkste en Kortenhoefsedijk, 
Herenweg. Stichts- en Hollands Eind als secundaire. 

Het aanbod van het verkeer is de afgelopen jaren sterk gestegen, 
hetgeen leidt tot toenemende overlast. Deze overlast bestaat uit 
vier hoofdelementen, geluid, snelheid, gevaar en stank. 

Op lokaal niveau is aan de hoeveelheid aanbod niets te doen, an-
ders dan doorgaand verkeer te ontmoedigen. Een van de mogelijk-
heden op dit vlak, telematica, is door meer dan negentig procent 
van de bevolking afgewezen. Andere mogelijkheden zijn niet di-
rect voorhanden. 

Om beperking van de snelheid af te dwingen kan gedacht worden 
aan verkeerssluizen of gerichte controles. Drempels op deze we-
gen zijn reeds beproefd en door de bewoners afgewezen. D66 is 
bereid om de beide genoemde mogelijkheden te onderzoeken. 

Het gevaar komt voor een zeer groot gedeelte van vrachtverkeer 
op te smalle wegen. Dit is reden om het fiets- en voetgangersver-
keer waar mogelijk te scheiden van het autoverkeer. Het fietspad 
Zuidereinde, in gang gezet tijdens de huidige raadsperiode, is hier-
van een goed voorbeeld. Daarnaast kan onderzocht worden of be-
paalde soorten vrachtverkeer geweerd kunnen worden van de we-
gen in onze gemeente (eventueel op bepaalde tijden). 

3.2 Secundaire wegen. 
Op de secundaire wegen en straten kunnen verkeersbelemmerende 
maatregelen genomen worden indien de aanwonenden en andere 
belanghebbenden daarom verzoeken. Voor D66 is het aanleggen 
van 30 kin zones met drempels niet in iedere wijk in onze ge-
meente een vanzelfsprekendheid. 

3.3 Fietspaden. 
Het fietspad Zuidereinde wordt op dit moment gerealiseerd. In de 
komende periode zal de aansluiting op het Kininelaantje en verder 
naar de Vreelandseweg gelegd moeten worden. In Ankeveen moet 
de verlenging van het fietspad langs de Herenweg tot aan de be- 

 	bouwde kom van Ankeveen gepland en gerealiseerd worden. 

3.4 Openbaar Vervoer. 
Reeds tijdens de huidige raadsperiode heeft een busverbinding 
tussen 's-Graveland en Bussum op de agenda gestaan. D66 wil dat 
de komende raadsperiode wederom getracht wordt om ook deze 

Noord-Zuid Noord-Zuid verbinding in enige vorm te realiseren. 

Na zeven uur 's avonds is onze gemeente vanaf het station Hilver-
sum met de bus om de twee uur bereikbaar. D66 pleit ervoor om in 
de avonduren tenminste eens per uur een (mini) bus te laten rijden 

Minibus 's van het station Hilversum naar de Smidsbrug om de bebouwde 
avonds 	kom van onze gemeente bereikbaar te houden. Een gelegenheid 

om fietsen daar te stallen completeert de mogelijkheid voor bewo-
ners om ook 's avonds de gemeente te kunnen bereiken. Overwo-
gen kan worden of de gemeente hierin een bijdrage kan leveren 
zoals ook bij de treintaxi naar Ankeveen is gebeurd. 
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3.5 Telewerken. 
Voor telewerken is een goede infrastructuur nodig. In het hele land 
zijn de kabelmaatschappijen bezig om de kabel geschikt te maken 
voor tweeweg telefonie-, televisie- en internetverkeer. De organi-
satie die de kabel van de gemeente heeft overgenomen, Casema, 
lijkt weinig actief op dit gebied. D66 pleit ervoor dat de gemeente 
er bij Casema op aandringt om ook in onze gemeente de kabel zo 
spoedig mogelijk te moderniseren. 

4. Volkshuisvesting. 
Bij de ontwikkeling van woningbouw moet rekening gehouden 
worden met het schrikbarende gebrek aan woonruimte voor jonge-
ren onder de dertig jaar in onze regio. Zoals er de afgelopen jaren 
voor vijftig plussers op een aantal plaatsen woningen ontwikkeld 
zijn en worden, moet er de komende periode ook aandacht zijn 
voor kleine appartementen en kamers voor jongeren. Ook vrijko-
mende bedrijfsgebouwen kunnen voor dit doel omgebouwd wor-
den. 
Voor de opvang van asielzoekers moet de gemeente 's-Graveland 
aan haar wettelijke en sociale verplichtingen voldoen. 

Gezien de gezamenlijke belangen van de woningbouwvereniging 
en de gemeente moet regelmatig en goed overleg met elkaar 
gevoerd worden. 

5. Natuur en Milieu. 
De aanwezigheid van een tien- tot twintigtal zwaar tot zeer zwaar 
vervuilde vuilnisbelten binnen onze gemeentegrenzen moet bij 
voortduring bij hogere overheden onder de aandacht gehouden 
worden. D66 is er zich van bewust dat dit geen dankbare taak is 
gezien de talrijke vervuilingen in ons land, toch zijn wij dit aan het 

nageslacht verplicht. De vervuilers moeten aangesproken worden 
indien deze bekend zijn en waar mogelijk meebetalen aan een 
eventuele sanering. 
Het gemeentebestuur dient nadrukelijk toe te zien op naleving van 
de milieueisen en daar waar gewenst de nodige maatregelen ne-
men. 
Daar waar gekozen moet worden tussen natuur en veiligheid voor 
de mens, bijv. de verbetering van verkeerssituaties, kiest D66 voor 
het laatste. 
Bij het aantrekken van bedrijfsmatige activiteiten verdient het 
aantrekken van schone bedrijven sterk de voorkeur. 

Intensieve veehouderij, voorzover aanwezig in onze gemeente, 
moet beperkt worden ten voordele van diervriendelijke biologisch 
verantwoorde veehouderij. Bij het afgeven van nieuwe vergun-
ningen voor sterk milieubelastende activiteiten dient een restrictief 
beleid gevoerd te worden. Ook in nieuw te ontwikkelen bestem-
mingsplannen dient deze beleidslijn gehanteerd te worden. 

6. Economie en Middenstand. 
D66 was geen voorstander van de sterke uitbreiding van de 
Meenthof gezien de te verwachten leegstand en parkeerproblemen. 
Nu deze toch gerealiseerd is (met overigens de voorspelde pro-
blemen) moet geredeneerd worden vanuit de gegeven situatie. 
Daarbij is nu van belang dat het verkeer op en rond de Meenthof 
met een minimum aan overlast voor de omwonenden en een 
maximum aan mogelijkheden voor het winkelend publiek afge-
wikkeld kan worden. Daartoe is de instelling van een (gedeelte-
lijke) blauwe zone voor kortparkeren een van de mogelijkheden. 
De ontwikkelingen rond de Meenthof moeten goed in de gaten 
gehouden worden om daar waar nodig aanpassingen aan te 
brengen. De situering van het cultureel centrum de Dobber in het 
winkelcentrum vereist speciale aandacht voor de positie van dit 
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7. Onderwijs en Jeugdvoorzieningen. 
Voor een rol in de maatschappij als mondige en verantwoordelijke 
burger is goed onderwijs een absolute eis. Dat begint op de basis-
school. 
De lokale overheid heeft dan ook de taak om er voor te zorgen dat 
de basisscholen over goede hulpmiddelen beschikt. D66 zal 
maximaal meewerken aan het behoud van goede onderwijsvoor-
zieningen in onze gemeente. 

Van de basisscholen mag gevraagd worden om maximaal samen te 
werken waar het gaat om niet-identiteitsbepalende zaken teneinde 
voor hetzelfde geld meer te kunnen doen. 
Speciale aandacht moet gegeven worden aan allochtone kinderen 
die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hiervoor moet aanvul-
lende hulp aan de scholen geboden worden om de kwaliteit van het 
reguliere ondenvijs op peil te kunnen houden. Ook hier moeten de 
scholen nauw met elkaar samenwerken. 

Om het geïntegreerd jeugdbeleid mede vorm te geven vraagt D66 
van de scholen ook op dit vlak loyale medewerking. 

7.1 Openbaar Onderwijs. 
Openbaar onderwijs is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Het bestuur van de openbare school wordt de komende tijd omge-
vormd tot een bestuursvorm vergelijkbaar met die van de bijzon-
dere scholen. D66 is hier een warm voorstander van gezien de 
oude situatie waarbij de Raad tevens schoolbestuur van de open-
bare school was, hetgeen tot vermenging van verantwoordelijkhe-
den leidde. Deze bestuursvorm legt echter een andere verantwoor-
delijkheid op de schouders van het gemeentebestuur, de eindcon-
trole op het nieuw te vormen schoolbestuur en de besteding van de 
gelden die door 's-Graveland opgebracht worden voor het open- 
baar ondenvijs. 

7.2 Jeugdvoorzieningen. 
's-Graveland is geen eiland. Helaas hebben ook in onze gemeente 
problemen intrede gedaan niet betrekking tot drugsgebruik en 
vandalisme. Volledig uit te bannen zijn deze verschijnselen niet, 
aandacht voor de problemen kan echter het probleem verkleinen 
en jeugd behoeden voor het verkeerde pad. 

D66 staat voor de invoering van geïntegreerd jeugdbeleid. Onder 
geïntegreerd jeugdbeleid verstaat D66 een geheel aan voorzienin-
gen waardoor de jeugd bezigheden en geborgenheid geboden wor-
den naast het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel en 
maatschappelijke vaardigheden. Dit begint in de hoogste klassen 
van de basisschool en eindigt ongeveer rond het achttiende, negen-
tiende levensjaar. 

Onderdeel van deze jeugdzorg zijn buitenschoolse opvang, een 
jeugdsoos, een jeugdwerker, voorzieningen voor die jeugd die 
geen lid van een vereniging (willen) zijn, activiteiten van de vere-
nigingen gericht op de jeugd en waar nodig contact met de ouders 
om gezamenlijk problemen op te lossen. Om kort te gaan het ma-
ken van een sociaal vangnet voor de jeugd om te helpen op eigen 
benen te staan en de eigen en de maatschappelijke verantwoorde- 
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centrum en de daarvoor vereiste verkeersmaatregelen. 

D66 is voor een evenwichtige afweging van de belangen van na-
tuurbehoud en economie. De bevordering en het behoud van 
werkgelegenheid in de eigen woonomgeving is minstens zo be-
langrijk als het behoud van groen en natuur. Lokale werkgelegen-
heid vermindert de noodzaak om dagelijks veel te reizen, 
natuurbehoud houdt de kwaliteit van de leefomgeving op peil. D66 
zal van geval tot geval een zorgvuldige ondogmatische keuze 
tussen de beide belangen maken. Een voorbeeld is een eventuele 
uitbreiding van het industrieterrein aan de Loodijk naar de 
Cannenburgenveg. 
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lijkheid op te pakken. 

Ook de installatie van een jeugdraad behoort tot dit geheel van 
voorzieningen. Een jeugdraad kan de jeugd bijbrengen hoe de 
democratie werkt en hen betrekken bij de eigen omgeving. 

Op de basisscholen dient in het rooster van de hoogste klassen 
ruimte te zijn voor voorlichtingsactiviteiten op het gebied van ver-
slavingen en aids. 

Jeugdzorg moet ingebed zijn in het geheel aan sociale voorzie-
ningen dat de gemeente biedt. Ook nauwe samenwerking met de 
politie voor het signaleren van problemen is een vereiste. 

7.3 Sport en Cultuur. 
Het verenigingsleven is een van de pijlers waarop een dorpsge-

P meenschap steunt. 

Onze drie dorpen kennen gelukkig een zeer rijk verenigingsleven. 
	; 	Er is voor elk wat wils en er komen nog steeds nieuwe activiteiten 

bij. 

D66 is er dan ook een voorstander van om verenigingen waar no-
dig te helpen. Deze steun van de gemeente zal echter altijd een 
flankerend karakter hebben. De primaire verantwoordelijkheid 
voor het in stand houden van een vereniging en de activiteiten ligt 
bij die vereniging zelf. Pas op het moment dat het genereren van 

Eigen 	eigen inkomsten uit de eigen activiteiten en sponsoring tekort 
inkomsten 	schiet zal de gemeente de helpende hand bieden. 

Waar mogelijk moeten verenigingen samenwerken en faciliteiten 
delen om de middelen maximaal in te zetten. 

Voorwaarde voor steun van de zijde van de gemeente is voor D66 
altijd het democratisch karakter van een gesubsidieerde vereniging 

Toegang 	of stichting. Toegang tot de vereniging moet mogelijk zijn voor 
alle lagen van de bevolking. Het bestuur moet volgens democrati- 
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sche regels gekozen en vervangen worden. 

8. Sociale Zaken en Welzijn. 

8.1 Sociale Zaken. 

f 	
1 Uitgangspunt bij voorzieningen op het gebied van sociale zaken 

moet zijn dat de zwakkere in de samenleving geholpen wordt het 
hoofd boven water te houden, volwaardig aan de maatschappij kan 
deelnemen en waar mogelijk een kans geboden wordt om weer op 
eigen benen te staan. Met name dit laatste onderdeel verdient 
maximale aandacht in het beleid en de uitvoering van de sociale 
voorzieningen. Primair moet liet beleid hierop gericht zijn. 

De volgende maatregelen worden door D66 voorgestaan: 

• Biedt hulp bij het saneren van schulden. 

• Vereenvoudig het invullen van formulieren. 

• Vraag voor de uitkering van lage bedragen niet een overvloed 
aan bewijsmateriaal (het zogenaamde giro-gluren). 

• Roep een declaratiefonds in liet leven. Uit dit fonds kunnen 
minima de kosten van educatie, sport, cultuur (gedeeltelijk) 
vergoed krijgen. 

• Huur expertise op bepaalde gebieden in. Zo is Arbeidsvoor-
zieningen de partner bij uitstek om uitstroombeleid en ar-
beidsmarkttoeleiding vorm te geven. Vergoedt de benodigde 
opleidingen om aan werk te komen. 

• Biedt hulp bij het invullen van formulieren. 

• Roep een schadevergoedingsregeling in het leven voor dien-
ten waar fouten zijn gemaakt die schade voor de client ver-
oorzaakt hebben. 

• Speel in op de komst van het Centrum voor Werk en 
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Inkomen. 

Verrekenen • Verreken vooraf aanslagen met uitkeringen. 

• Hanteer een ruimhartig beleid op het gebied van de bijzondere 
bijstand. 

Repressie zoals controle en recherche worden slechts in die situa-
ties ingezet waar er zeer sterke vermoedens van misbruik bestaan. 

Cruciaal in een actief beleid op het gebied van sociale zaken is 
goede en actieve voorlichting. Gebleken is dat veel burgers geen 
gebruik maken van voorzieningen die speciaal voor hen bedoeld 
zijn. De gemeente moet deze mensen actief opzoeken en helpen. 
De gemeentelijke sociale dienst moet daartoe een netwerk op-
bouwen met andere maatschappelijke dienstverleners als maat-
schappelijk werk, woningbouwvereniging, artsen, kerken en vere-
nigingen. 

8.2 Ouderenbeleid 
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wo-
nen indien zij dit wensen. Om dat mogelijk te maken moeten flan-
kerende maatregelen als wijkverpleging, thuiszorg, maaltijdvoor-
zieningen, etc. in stand gehouden worden en waar nodig uitgebreid 
worden. 

Leeftijdsdiscriminatie verwerpt D66 volledig. Ouderen die een 
bijdrage kunnen en willen leveren aan de maatschappij moeten 
daartoe in staat gesteld worden. Bij verlening van subsidie aan 
verenigingen en andere organisaties dient getoetst te worden of 
deze zich niet schuldig maken aan leeftijdsdiscriminatie. 

Bij de inrichting van infrastructuur en andere openbare voorzie-
ningen moet gebruik en toegankelijkheid voor gehandicapten en 
bejaarden opgenomen zijn in de standaard procedure. 

8.3 Gehandicaptenzorg. 
De gemeente dient een ruimhartig beleid te voeren op het gebied 
van gehandicaptenzorg en de uitvoering van de WVG. 

8.4 Antidiscrindnatie. 
D66 verwerpt iedere vorm van discriminatie. Indien racistische 
uitingen voorkomen in onze gemeente dient liet gemeentebestuur 
daar met de grootst mogelijke kracht tegen op te treden. De ge-
meente heeft een taak op het gebied van voorlichting en inburge-
ring van nieuw ingezetenen uit binnen- en buitenland. 

9. Openbare Orde en Veiligheid. 

9.1 Politiezorg. 
De rol van een gemeente als 's Graveland in het bestuur van de 
politie is zeer beperkt geworden sinds de reorganisatie van de po-
litie op regionaal niveau. Slechts de Burgemeester maakt uit 
hoofde van zijn benoeming deel uit van liet zogenaamde Regionaal 
College waar alle Burgemeesters uit de regio onder voorzitter-
schap van de Korpsbeheerder (de Burgemeester van Hilversum) 
informatie uitwisselen en gezamenlijk proberen tot besluitvorming 
te komen. 

De rol van de Gemeenteraad beperkt zich tot het aangeven van 
wensen aan de Burgemeester en het regelmatig uitwisselen van 
gedachten met de politie in de Commissie Algemeen Bestuur. 

D66 is zeer tevreden met de terugkeer van de wijkgebonden poli-
tiemedewerker. 

Indien de gemeente meer politiezorg wenst dan waar de regio voor 
zorgt, dan is dat mogelijk door deze aanvullende politiezorg zelf te 
bekostigen. D66 ziet deze noodzaak, na de aanstelling van de 

Netwerken 



Met dit programma gaat D66 de verkiezingen op 4 maart 1998 
voor de gemeenteraad in. 

Als u er zich in kunt vinden hopen wij dat wij op uw steun mogen 
rekenen. De vernieuwing die D66 de afgelopen vier jaar in 's Gra-
veland heeft ingezet kan dan voortgezet worden. 
D66 staat voor ondogmatisch, modern beleid dat past in deze tijd. 
Rekening houden met elkaar, maar ook, anderen de vrijheid geven 
om hun leven naar eigen wens in te richten. 

D66 Afdeling 's Graveland 
Zuidsingel 69 
1241 EK Kortenhoef 
035 6561851 
rjungman@pi. net  
www.pi.netkrjungman/lionted66.htin 
Postgiro 4096770 

Wilt u ons steunen? Stort dan uw bijdrage op bovenstaand 
gironummer. 

U kunt ook voor fl. 15,-- per jaar donateur worden. U wordt dan 
uitgenodigd voor afdelingsvergaderingen, u wordt op de hoogte 
gehouden van afdelingsactiviteiten en u steunt de activiteiten van 
de afdeling. Stuur uw aanmelding naar bovenstaand adres of bel 
even op. 
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surveillant, op dit moment niet. 
11. Samenvatting. 

9.2 Brandweer. *I; D66 is voor het instandhouden van een goed brandweerkorps 
voorzien van goede hulpmiddelen. Dit ligt in het verlengde van het 
beleid dat al jaren door onze gemeente gevoerd wordt. Dit beleid 
moet gecontinueerd worden. 

10. Financiën. 

10.1 Begroting. 
De Rijksoverheid heeft de afgelopen tijd een flinke greep gedaan 
in de kas van kleine gemeenten, ofwel de uitkering uit het ge-
meentefonds is aanzienlijk verlaagd. De komende jaren gaat deze 
verlaging door. 

Dit leidt tot een dilemma. Verlaging van het dienstenniveau van de 
gemeente, besparingen op ambtelijk apparaat, verlaging van subsi-
dies voor verenigingen, etc. in combinatie met handhaving of zelfs 
verlaging van het OZB tarief is de eerste mogelijkheid. 

Handhaving en zelfs uitbreiding van het dienstenniveau, handha-
ving van het sociale netwerk gesubsidieerd door de gemeente, etc. 
onder gelijktijdige evenredige verhoging van de OZB opbrengst is 
de andere mogelijkheid. 
D66 kiest nadrukkelijk voor de tweede mogelijkheid. D66 kiest 
voor een leefbaar dorp met goede mogelijkheden voor allen, 
zwakkeren inbegrepen. 


