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Een frisse wind houdt Cuijk wakker!

Hoewel de Socialistische Partij in Cuijk al ruim tien jaar actief is, gaat ze nu voor het 
eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuwkomer past de partij 
bescheidenheid. Toch mag van de SP verwacht worden dat ze de politieke 
ontwikkelingen in Cuijk de maat zal nemen: wie zijn vertrouwen uitspreekt in de SP, 
weet dat Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit steeds de 
uitgangspunten zijn bij alles wat de partij doet. In de gemeentepolitiek zijn partijen 
die in de gemeenteraad gekozen worden eerst en vooral vertegenwoordigers van de  
kiezers. De SP is zich ervan bewust dat zij daarom haar agenda niet alleen moet 
laten bepalen door wat in de gemeenteraad speelt, maar vooral door wat er leeft 
onder de inwoners van Cuijk. Dat maakt de Socialistische Partij uniek!
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1. Het volk regeert
De SP wil inwoners meer bij de besluitvorming betrekken door het verbeteren van 
inspraakprocedures. Maar ook blijft de SP actief zelf onderzoeken hoe inwoners tegen 
plannen aankijken. Inspraak, ook via dorps- en wijkraden, kan worden verbeterd door 
plannen en rapporten in begrijpelijke taal samen te vatten voor geïnteresseerden, zodat die 
zich serieus genomen voelen.

De ambtelijke samenwerking tussen Grave, Mill en Cuijk, die in 2014 is ingegaan, moet een 
versterking opleveren en niet alleen kostenbesparingen. Het mag de afstand van de 
gemeente tot de inwoners niet vergroten. De SP wil dat deskundige ambtenaren niet alleen 
de wet hanteren, maar ook de ruimte krijgen om oog te hebben voor de persoonlijke situatie 
van betrokkenen, zeker nu zware persoonlijke onderwerpen onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente komen te vallen. Daarbij moet er ook bijzondere aandacht zijn voor 
privacy: wat iemand bijvoorbeeld aan een WMO-ambtenaar vertelt, mag niet zomaar zonder 
zijn toestemming gedeeld worden met een andere ambtenaar van bijvoorbeeld bouw- en 
woningtoezicht.

In de ambtelijke samenwerking  schuilt ook het gevaar dat besluiten worden voorgekookt in 
wethouders- of ambtenarenoverleg, waardoor de drie afzonderlijke gemeenteraden min of 
meer voor voldongen feiten worden geplaatst. De SP zal zich niet onder druk laten zetten, 
en zal vertraging in de besluitvorming voor lief nemen als de zorgvuldigheid in het geding is.

Een mogelijke gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk is voor de SP een onderwerp 
om een referendum over te houden.

2. Werken voor een fatsoenlijk loon
Steeds meer mensen krijgen te maken met armoede. Dat geldt niet alleen voor mensen 
zonder werk, maar ook voor mensen met een laagbetaalde baan. Bovendien nemen 
inkomensverschillen alleen maar toe. Armoede is voor de SP niet te accepteren. Menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de uitgangspunten bij al het denken en 
handelen van de partij.

De SP wil dat de gemeente er alles aan doet om armoede te bestrijden. Gemeentelijke 
lasten moeten voor minima worden beperkt, door kwijtscheldingsregelingen en verruiming 
van de bijzondere bijstand. Rechthebbenden moeten actief worden geïnformeerd over deze 
regelingen. Op dit moment geldt: 'Wat niet weet, wat niet kost'.

Uitgangspunt van de SP is dat iedereen die kan werken dat ook doet, en er de
mogelijkheden voor krijgt. Voorkomen moet worden dat het minimabeleid vooral een 
handhavings- en sanctiebeleid wordt, waarmee de menselijke waardigheid onder druk komt 
te staan.

De SP streeft ernaar dat gemeentelijke leerwerkbedrijven worden opgericht waar mensen 
zonder baan (tijdelijk) werk wordt aangeboden tegen een eerlijk loon. Om praktijkervaring op 
te kunnen doen, ervaring op peil te houden of over te dragen: ook leerlingen die geen 
stageplek kunnen vinden moeten hier terecht kunnen. Uiteraard wordt niemand ontheven 
van zijn sollicitatieplicht, en wordt iedereen bij het solliciteren zo veel mogelijk ondersteund.

Maar eerst en vooral moet geïnvesteerd worden in echte banen. De werkloosheid in Cuijk is 
relatief hoog, de jeugdwerkloosheid ligt zelfs boven de 15%. Zonder echte banen zijn alle 
drukmiddelen om mensen aan het werk te dwingen niets meer dan ordinaire bezuinigingen, 
waarbij de werkloze wordt gestraft voor het falen van de overheid en het bedrijfsleven.
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Het moet niet zo zijn dat een bijstandsgerechtigde het belangrijke vrijwilligerswerk dat hij al 
deed niet meer kan doen, omdat hij als tegenprestatie voor zijn uitkering moet gaan 
schoffelen in het park.

Bij de werving van personeel voor de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke 
instellingen moet gestreefd worden naar een personeelsbestand dat zoveel mogelijk een 
afspiegeling is van de Cuijkse bevolking. Dit kan door mensen in achterstandsposities (denk 
aan vrouwen, allochtonen en mensen met een beperking) specifiek te vragen te solliciteren, 
en bij gelijke geschiktheid voorrang te geven. Van bedrijven waarmee de gemeente 
samenwerkt mag hetzelfde verwacht worden.

3. Geen uitverkoop van de zorg
Kwalitatief goede zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Door aanbesteding van 
thuiszorg zijn zorgaanbieders gedwongen vooral op kosten te letten in plaats van op 
kwaliteit. Gedegen opgeleide zorgverleners dreigen hun baan te verliezen en zorgtaken 
worden gepland als lopende-band-werk. De SP wil dat de gemeente stopt met het 
aanbesteden van zorgtaken, maar per zorgtaak vooral kijkt welke aanbieder die het beste 
kan uitvoeren. Daarbij moet menselijke waardigheid het uitgangspunt zijn, zowel voor de 
gebruikers van zorg als voor het zorgend personeel.

Thuiszorg moet beschikbaar zijn als mensen met dit beetje hulp thuis, in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. Door zorg kleinschalig te organiseren vanuit wijk- en 
dorpscentra krijgen zorgvragers een eenduidig aanspreekpunt. Ook zullen zij minder 
verschillende zorgverleners over de vloer krijgen voor dezelfde taak. Door direct contact 
tussen deze vaste zorgverleners kunnen de verschillende vormen van zorg beter op elkaar 
worden afgestemd.

De SP vindt dat de gemeente niet moet willen samenwerken met bedrijven, instellingen en 
organisaties waarvan de bestuurders meer salaris ontvangen de Balkenende-norm 
(maximaal € 170.000 bruto per jaar).

4. Voel je thuis in je wijk
De SP maakt zich sterk voor betaalbaar wonen voor iedereen. Sociale woningbouw moet 
worden gestimuleerd. Goedkope huurwoningen moeten beschikbaar blijven voor huurders 
en niet zonder meer worden verkocht. De mogelijkheid van renovatie van bestaande 
woningen moet eerst worden onderzocht voordat gedacht kan worden aan sloop en 
nieuwbouw, zodat bewoners niet gedwongen worden te verhuizen naar een andere wijk of 
een te dure woning. Bovendien komt renovatie een groter deel van de wijk ten goede, niet 
alleen de nieuw te bouwen woningen.

Bij de herinrichting van wijken moeten de bewoners in een vroeg stadium inspraak krijgen in 
de plannen. Door een evenwichtige opbouw met voldoende diversiteit aan woningen kunnen 
bewoners binnen de wijk doorstromen naar een andere woning, waardoor de sociale 
samenhang in een wijk behouden blijft of zelfs verbetert. Door het verstrekken van 
startersleningen aan huurders voor de aankoop van een eerste woning (niet alleen 
nieuwbouw, maar ook bestaande woningen), kan ook de doorstroming in de huursector 
worden bevorderd.

De SP wil dat de gemeente zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het gebruik van 
bouwgrond en inrichting van openbare ruimte, en die niet zonder meer in handen geeft van 
projectontwikkelaars en woningcorporaties. Particulier initiatief in de vorm van Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) juicht de SP toe.
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Vooral in de kerkdorpen staat de leefbaarheid onder druk door het verdwijnen van allerlei 
voorzieningen, waaronder scholen en winkels. Investeren in leefbare wijken en dorpen 
betaalt zich uiteindelijk terug. De SP is voorstander van het kleinschalig organiseren van 
diensten in wijk- of dorpscentra, waar bijvoorbeeld een huisarts, apotheek, wijkagent, 
wijkraad, wijkverpleegkundige een ruimte krijgen of spreekuur houden. De leefbaarheid in de 
kerkdorpen moet in elk geval meer aandacht krijgen.
 
De gemeente kan initiatieven ondersteunen die maatschappelijke en duurzame doelen op 
het gebied van wonen bevorderen. Bijvoorbeeld voor een betere benutting van de 
bestaande woningvoorraad en van lege plekken in de dorpen, onderhoud van bestaande 
woningen, en behoud van cultureel erfgoed (monumenten en dorpsgezichten).

5. Iedereen mag er zijn
Mensen die naar Nederland zijn gedreven door oorlog, door onderdrukking vanwege 
afkomst, sexuele geaardheid of levensovertuiging, of door honger en armoede, moeten een 
eerlijke kans krijgen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Een verplichte 
inburgeringscursus is hiervoor niet voldoende. De gemeente moet ook het vervolgtraject 
oppakken en inwoners stimuleren zich open te stellen voor nieuwkomers. Kennis van de 
Nederlandse taal en samenleving wordt immers vooral verkregen door eraan deel te nemen. 
Integratie is iets anders dan eenzijdig aanpassen. Ieder heeft recht op zijn eigen identiteit, 
en daarvoor is wederzijds respect essentieel. Met het bevorderen van de sociale 
samenhang in wijken en dorpen wordt daarom ook integratie bevorderd.

Racisme en afkeer van homosexualiteit bestaan nog steeds, ook in Cuijk. Het bestrijden van 
deze en andere vormen van discriminatie verloopt moeizaam. Onderbuikgevoelens ontstaan 
veelal uit angst voor het onbekende, maar ook uit dogmatische, niet op feiten gebaseerde 
vooronderstellingen. Respect voor een geloofsovertuiging betekent niet dat iemand op grond 
daarvan een ander dan zichzelf iets mag verbieden of ontzeggen. Voorlichting en scholing 
zijn daarom belangrijke middelen in de strijd tegen discriminatie en intolerantie. En daar kan 
niet vroeg genoeg mee begonnen worden. De gemeente moet hierin een pro-actieve rol 
spelen en klachten hierover altijd serieus nemen en actief oppakken.

Ook de positie van de vrouw verdient aandacht. De werkloosheid onder vrouwen is de 
afgelopen jaren meer toegenomen dan onder mannen, terwijl vrouwen veel vaker zonder 
partner een gezin onderhouden. Het internationaal vrouwencentrum Safina in Cuijk-Noord 
speelt een belangrijke rol bij het wegwerken van deze achterstand. De SP wil Safina dan 
ook actief blijven ondersteunen.

6. Voel je veilig onder de mensen
De zorg voor veiligheid is een van de kerntaken van de overheid en moet ook in handen 
blijven van die overheid. Het toezicht op de openbare ruimte moet volgens de SP altijd 
worden uitgevoerd door politie of anderen in overheidsdienst en mag niet worden 
overgelaten aan commerciële bedrijven.

De gemeente kan het veiligheidsgevoel bevorderen door ten eerste de objectieve veiligheid 
te vergroten. De SP wil dat het toezicht op straat verruimd wordt en dat ook de kleine 
criminaliteit wordt aangepakt. Als inwoners het slachtoffer zijn van criminaliteit, moet de 
politie deze zaken altijd oppakken. De politie moet 24 uur per dag goed bereikbaar zijn.

Maar vooral wil de SP criminaliteit voorkomen door te investeren in sociale samenhang en 
de inrichting van wijken. Dit belangrijkste preventiemiddel verdient meer aandacht. Hierin 
kan de wijkagent een prominente rol vervullen. 
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Het organiseren van buurtpreventie moet worden aangemoedigd en goed worden begeleid. 
Woninginbraken kunnen worden voorkomen door in bouwvergunningen te bepalen dat 
huizen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) moeten voldoen.

Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt ook vergroot als die merkbaar kunnen rekenen op 
een betrouwbare en integere overheid, voor wie het belang van alle inwoners voorop staat. 
Door in een vroeg stadium openheid van zaken te geven over te nemen besluiten kan (het 
ontbreken van) belangenverstrengeling worden aangetoond. Grote fraude moet minstens zo 
ijverig worden bestreden als kleine, aangezien de impact hiervan vaak vele malen groter is.

7. Creatief met Cuijk
Kunst en cultuur zijn het cement van de samenleving. Het brengt mensen met elkaar in 
contact zonder dat er sprake is van wedijver of concurrentie. Kunstzinnige en 
cultuurbevorderende activiteiten zijn vooral het werk van vrijwilligers: veelal amateurs in de 
ware betekenis van 'liefhebbers'. 

Beoefening van amateurkunst in verenigingsverband moet laagdrempelig zijn, en 
gesubsidiëerd worden. Van gesubsidiëerde verenigingen mag daartegenover verwacht 
worden dat zij de Cuijkse samenleving verrijken door zich te presenteren in tentoonstellingen 
of optredens. Lessen in culturele en kunstzinnige vorming moeten voor iedereen betaalbaar 
worden gemaakt.

Het culturele en historische erfgoed in de gemeente (zoals bijvoorbeeld de sporen van het 
Romeinse verleden of de industriële geschiedenis) moet beschermd worden. Er is al teveel 
verdwenen. Door de krachten van vele culturele instellingen en initiatieven te bundelen kan 
bovendien worden bereikt dat niet alleen de Cuijkse bevolking hiervan kan genieten, maar 
ook recreatie en toerisme worden bevorderd en daarmee werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Ook sport, spel en recreatie versterken de saamhorigheid en integratie en maken zo de 
samenleving leefbaar. De SP blijft zich daarom sterk maken voor een bloeiend 
verenigingsleven. Verenigingen moeten kunnen beschikken over goed onderhouden 
accommodaties en sportvelden, en het vrijwilligerswerk waar veel vereningen op steunen 
moet gewaardeerd worden. 

8. Leren worden wie je bent
Onderwijs is bij uitstek de plaats waar kinderen zich kunnen ontplooien. In Cuijk zijn daartoe 
vele mogelijkheden, maar de toekomst baart zorgen. Leerlingenaantallen lopen de komende 
jaren fors terug, waardoor eerst basisscholen en later middelbare scholen zullen inkrimpen. 
Deze tendens is nu al gaande en is het meest voelbaar in de dorpen. Of een school kan 
blijven bestaan valt of staat met de invulling van het onderwijs, want voorop staat onverkort 
dat aan kwaliteitseisen moet worden voldaan. Bij moeilijke afwegingen tussen het instand 
houden van een school of het zoeken naar andere oplossingen moet het belang van de 
leerlingen steeds voorop staan.

Uitgangspunt voor de SP is dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. De school 
hoort een afspiegeling te zijn van de wijk.

Ook voor het middelbaar onderwijs moet kwaliteit voorop staan. Kinderen moeten de 
mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen dat het beste in hen naar boven brengt. De SP 
is blij met de positieve ontwikkelingen op de locatie Robijnlaan van het Merlet College, en wil 
met het schoolbestuur onderzoeken hoe de ingezette opwaartse trend kan worden 
vastgehouden. 
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Bij een eventuele samenvoeging van de locaties Robijnlaan (VMBO) en Grotestraat 
(HAVO/VWO) moeten kwaliteit en kleinschaligheid voorop staan. Leerlingen voelen zich 
gemakkelijk verloren in een enorm schoolgebouw met een massale, onpersoonlijke sfeer. 
Het risico bestaat dan dat ze zich niet optimaal ontplooien of vroegtijdig de school verlaten. 
Het liefst ziet de SP daarom dat op beide huidige locaties zowel VMBO als HAVO/VWO 
wordt aangeboden, voor tenminste de eerste twee leerjaren.

Sinds kort is een maatschappelijke stage onderdeel van de middelbare schoolopleiding. Het 
is voor scholen vaak moeilijk om voor alle leerlingen een stageplek te vinden. Als de 
samenleving het belangrijk vindt dat de jeugd kennis neemt van de maatschappij, dan moet 
leerlingen ook een kans worden geboden om in bedrijven en instellingen stage te lopen en 
te ervaren wat 'participeren' inhoudt. Het is daarbij voor de leerlingen van belang dat ze bij 
hun stage samenwerken met anderen en dat hun taak niet vrijblijvend is. De gemeente moet 
zich inspannen om zoveel mogelijk bedrijven en instellingen te bewegen hieraan mee te 
doen, en de financiering hiervan in stand te houden.

In Nederland kunnen ongeveer 1,5 miljoen mensen niet goed meedoen in de samenleving 
omdat hun lees- en taalvaardigheden onvoldoende zijn om zich zelfstandig te kunnen 
redden. Ook in de gemeente Cuijk wonen mensen met onvoldoende lees- en 
taalvaardigheden. Het is goed om hier aandacht voor te hebben en in samenwerking met 
een onderwijsinstelling te kijken of hiervoor een specifiek aanbod kan worden ontwikkeld.

Aansluitend hierop kan het tweedekans- en volwassenenonderwijs bijdragen aan de kansen 
van werklozen en vroegtijdig schoolverlaters op de arbeidsmarkt. De SP wil onderzoeken 
hoe deze vormen van onderwijs kunnen worden ondersteund.

9. Lang leve de grijze golf!
Vergrijzing is geen probleem, maar een verworvenheid! Door de hogere levensverwachting 
en een betere gezondheid kunnen ouderen steeds langer deelnemen aan de samenleving, 
die daardoor meer kan profiteren van hun kennis en kunde. Veel ouderen verzorgen de 
opvang van kleinkinderen, of helpen bijvoorbeeld sportvereningingen met het verzorgen van 
materiaal, of als vrijwilliger in de kantine. De maatschappij zou niet kunnen functioneren 
zonder het vele vrijwilligerswerk dat ouderen doen. 

Om ouderen zo lang mogelijk te kunnen laten meedoen zijn een aantal dingen belangrijk. Zo 
moet er in de wijken een goede samenwerking zijn tussen de thuiszorg, de 
woningcoöperatie, het welzijnswerk, mantelzorgers en andere vrijwilligers, zodat zorg op 
maat mogelijk is. Als dit goed georganiseerd wordt, zijn er op den duur vanzelf minder 
verpleeg- en verzorgingstehuizen nodig. Veel ouderen willen immers zolang dat kan 
zelfstandig vorm blijven geven aan hun eigen leven.

Waardering voor mantelzorgers en andere vrijwilligers heeft iedereen wel, maar als het erop 
aankomt worden deze mensen vaak vergeten. Wie vangt hen op als ze overbelast dreigen 
te raken? De SP vindt dat zij meer georganiseerde waardering moeten krijgen. Ook moeten 
er goede voorzieningen zijn om mantelzorgers van tijd tot tijd te ontlasten of ze op te vangen 
als zij het even niet meer redden.

Er zijn meer betaalbare, levensloopbestendige en/of aangepaste ouderenwoningen nodig, 
liefst in de nabijheid van een kleinschalig zorgcentrum. De SP wil dat de gemeente 
gemakkelijker vergunningen verstrekt voor de (aan- of ver-)bouw van woningen tot 
kangoeroewoningen. Dit zijn combinaties van twee zelfstandige woningen die verbonden zijn 
door een trap of tussendeur, zodat ouderen zelfstandig, maar toch bij hun kinderen kunnen 
wonen. Nieuwe initiatieven op dat gebied, zoals een mobiele woning in de achtertuin, 
worden door de SP ook van harte ondersteund.
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Ouderen zijn meer dan anderen afhankelijk van openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer 
is voor hen van groot belang om mee te kunnen blijven draaien in de samenleving en 
isolement te voorkomen. Het OV moet daarom beter worden afgestemd op deze groep. Een 
buslijn langs Maartenshof en andere plaatsen waar veel ouderen wonen is geen overbodige 
luxe.

Als ouderen geen gebruik maken van sociale voorzieningen die ze eigenlijk nodig hebben, 
en waar ze recht op hebben, moeten zij daar actief op gewezen worden middels 
informatiecampagnes en door ambtenaren die dit in hun takenpakket krijgen. De 
toegankelijkheid van voorzieningen kan ook worden verhoogd door ouderen vertrouwd te 
maken met moderne audiovisuele apparatuur, mobiele telefoon en computer.

10. De toekomst begint vandaag
De jeugd heeft de toekomst en dus maakt de SP zich sterk voor de jeugd. Kinderen moeten 
veilig kunnen spelen, veilig naar school kunnen gaan en veilig de wereld kunnen verkennen. 
Er moeten meer speelplekken komen voor kinderen. Kinderen spelen immers het liefst zo 
dicht mogelijk bij huis. De SP wil dat 3% van de openbare ruimte wordt ingericht als 
buitenspeelplaats.

Jongeren moeten ontspanning kunnen vinden in hun directe omgeving. Het aantal 
uitgaansmogelijkheden in Cuijk voor jongeren is te beperkt. De SP wil het jongerencentrum 
Cyou versterken, en daarmee de leefbaarheid in het centrum van Cuijk vergroten. In een 
jongerencentrum kunnen jongerenwerkers begeleiding bieden bij bijvoorbeeld het oprichten 
van een band, of bij het overbrengen van wensen die jongeren hebben richting de politiek. 
Ook kunnen ze een aanspreekpunt zijn voor jongeren die zich gediscrimineerd voelen, of  
ergens advies bij nodig hebben. Maar vooral kunnen jongeren er in een veilige omgeving 
uitgaan. En daarbij hoeft de Cuijkse horeca geen oneerlijke concurrentie worden 
aangedaan: wellicht zijn er mogelijkheden tot samenwerking.

Naast een jongerencentrum moeten er in overleg met alle betrokkenen geschikte 
hangplekken gecreëerd worden in wijken en dorpen. Van de andere kant moet krachtig 
worden opgetreden tegen overlast. Voor jongeren, hun ouders, maar ook voor potentiële 
klagers, moet duidelijk zijn waar de grenzen liggen.

Ouders en hun kinderen moeten voor hulp en advies bij het opvoeden terecht kunnen in 
laagdrempelige buurtcentra, waar bijvoorbeeld ook een consultatiebureau en een 
jongerenrechtswinkel spreekuur houden. Door voorlichting en regelmatig contact kun je 
problemen eerder signaleren en sneller ingrijpen. Zo ontstaan er ook geen wachtlijsten. 
Ideale plekken hiervoor zijn scholen en buurthuizen. Doordat iedereen daar toch al komt 
wordt advies vragen iets vanzelfsprekends en wordt voorkomen dat situaties uit de hand 
lopen. Ook voorlichting over alcohol en drugs kan hier worden gegeven, vooral aan ouders. 
De jongeren zelf kunnen hiervoor ook terecht in hun jongerencentrum.

De SP wil alle kinderen van jongs af aan de mogelijkheid geven tot de beoefening van een 
sport of deelname aan het verenigingsleven. Op deze manier krijgen ze een goede start in 
hun maatschappelijke, culturele en kunstzinnige ontwikkeling. De vele mogelijkheden 
daartoe in de gemeente Cuijk moeten in stand gehouden worden. Ouders die de contributie 
aan een vereniging voor hun kinderen niet kunnen betalen moeten van de gemeente een 
financiële bijdrage kunnen krijgen.
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11. Milieu waar je blij van wordt
Zeker in een landelijk gelegen gemeente als Cuijk, is het belang van de natuur en van 
duurzame landbouw duidelijk zichtbaar. Vanwege economische belangen wordt het 
buitengebied steeds verder aangetast, de omgeving wordt steeds stedelijker en de natuur 
dreigt verpest te worden door megastallen en andere landschapsvervuilers. De natuur wordt 
ondergeschikt gemaakt aan de economie: het evenwicht is zoek. Door verantwoord 
ondernemen te bevorderen, ook in het buitengebied, wil de SP voorkomen dat bodem en 
oppervlaktewater verder worden verontreinigd en dat natuur verdwijnt. Er moet ruimte 
overblijven om te leven en te recreëren zonder in de stank of in het lawaai te zitten. 
Bevorderen van recreatie en toerisme levert bovendien een grote stimulans op voor de 
lokale economie en werkgelegenheid. Hiertoe zijn grote mogelijkheden aanwezig, onder 
andere in het gebied rondom de Kraaijenbergse plassen.

Een goed voorbeeld doet volgen. Een aantal milieudoelstellingen van de gemeente kunnen 
verder verscherpt worden. Bijvoorbeeld door sneller en actiever over te gaan op LED-
verlichting in straatlantaarns. Of door het goed onderhouden en duurzaam maken van 
gemeentelijke overheidsgebouwen. Daarnaast wil de SP dat de gemeente kijkt naar 
revitalisering, herstructurering en verdichting van woonwijken en bedrijventerreinen omwille 
van efficiënt ruimtegebruik. 

Bedrijven die de stap naar de verbrede landbouw willen zetten moeten gestimuleerd worden. 
Agrariërs kunnen worden ingezet bij het beheer van natuur en landschap. Met 
milieuorganisaties en landbouwbedrijven moeten plannen ontwikkeld worden voor een 
duurzame toekomst van de gehele landbouwsector.

12. Wat kost dat?
Steeds weer moet de gemeente voor allerlei klussen duur extern personeel inhuren. Volgens 
de SP is de gemeentelijke organisatie er meer bij gebaat als de eigen medewerkers breed 
inzetbaar zijn. Indien nodig moeten ambtenaren zich kunnen bijscholen. Deze investering in 
eigen personeel betaalt zich in de toekomst terug. De SP streeft ernaar dat niet meer dan 
10% van de totale loonkosten (de Roemer-norm) wordt besteed aan extern personeel.

De SP gaat kritisch kijken naar aanbestedingen binnen de gemeente Cuijk. Hier moet vooral 
de prijs/kwaliteit-verhouding bepalend zijn, niet alleen de kostprijs. In dat opzicht overigens 
is met name de inkoop van hulpmiddelen voor de zorg nogal scheef: de gemeente betaalt 
vaak veel te hoge prijzen voor gangbare hulpmiddelen, zoals bleek toen iemand de eigen 
bijdrage aan de huur voor zijn scootmobiel niet meer kon opbrengen, en vervolgens de 
scootmobiel van de verhuurder kon overnemen voor minder dan de jaarlijkse huurprijs.

De komende periode zal er weer bezuinigd gaan worden om de gemeentelijke financiën op 
orde te kunnen houden. Als het aan de SP ligt wordt er niet bezuinigd op zaken die 
jongeren, ouderen of minima treffen. Een ding waarop wél bespaard kan worden zijn de 
vergoedingen die raads- en commissieleden krijgen. Als er bezuinigd moet worden, mogen 
zij de hand in eigen boezem steken. Momenteel ontvangt een raadslid in Cuijk het wettelijk 
maximale bedrag van circa € 1124,-- bruto per maand. De SP vindt dat dit best terug kan 
naar 80% hiervan (minder is wettelijk niet toegestaan, vreemd genoeg). 
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