
De wijzigingen zijn opgeslagen

Kieswijzer: Sint Michielsgestel

#1, Actief

Standpunt Reactie

Er wordt weer volop gebouwd aan onze dorpen. In zowel Sint-Michielsgestel als Berlicum staan de 
centrumplannen op de rit en in Sint-Michielsgestel begint de uitwerking steeds meer vorm aan te 
nemen. Er zijn ook veel nieuwe woningen bijgekomen. 

Het college heeft in de afgelopen 4 jaar de gemeente ook weer financieel gezond gemaakt. Waar de 
vorige 2 colleges agrarische ondernemers forse belastingvoordelen gaven zijn in deze 
bestuursperiode de lokale belastingtarieven weer naar een gemiddeld niveau gebracht. Iedereen 
draagt bij en de lasten zijn eerlijk verdeeld. Mede hierdoor, maar met name door het maken van 
heldere keuzes, is een fors tekort weggewerkt en kan er de aankomende jaren geinvesteerd worden 
in verduurzaming van onze gemeente. 

De extra taken in de jeugdzorg en WMO zijn, onder leiding van wethouder van de Dungen (D66), 
feilloos ingebed in de gemeentelijke organisatie.  De decentralisatie vanuit de rijskoverheid is zeer 
soepel verlopen en het aantal klachten is minimaal. D66 heeft er voor gezorgd dat er aandacht is 
voor kleinschaligheid en keuzevrijheid.

#2, Actief

Standpunt Reactie

Er is een budget voor wijkinitiatieven beschikbaar. Dit is niet verdeeld naar wijken en buurten, 
maar is beschikbaar voor de hele gemeente. Een verdeling tussen wijken en dorpen betekent 
verstarring en verkokering, terwijl we creativiteit en leefbaarheid willen bevorderen. D66 handhaaft 
dus een ongedeeld wijkbudget en voor grote initiatieven, zoals het plein in Middelrode, is de 
gemeenteraad aan zet om een krediet te verstrekken.

#3, Actief

Standpunt Reactie

Het vestigen van nieuwe bedrijven in de veeteelt sector is voor wat betreft D66 geen optie. 
Hierin steunt de provincie ons ook - nieuwvestiging wordt in het beleid van de provincie 
sowieso al niet meer toegestaan. De grootste varkensbedrijven die momenteel in onze 
gemeente zijn gevestigd hebben (ruim) minder dan 10.000 varkens en D66 wil juist dat de 
overlast van deze bedrijven sterk gaat afnemen. In ons prorgamma schrijven we: "Wat D66 
betreft moet in de land- en tuinbouw innovatie voorop staan, niet uitbreiding." 

#4, Actief

Standpunt Reactie
"Alleen innovatieve en excellente bedrijven kunnen, onder stricte voorwaarden, nog ruimte 
krijgen om uit te breiden. Hierbij moet in ieder geval de druk op de omgeving verminderen en 
moeten oudere, meer vervuilende stallen en bedrijven worden stopgezet. D66 vindt het hierbij 
essentieel dat plannen in samenspraak met alle belanghebbenden tot stand komen en alle 
belangen, waaronder ook wonen en natuur hierbij worden afgewogen. Recente voorbeelden op 
lokaal en provinciaal niveau laten zien dat dit kan én moet." (programma 2018-2022)

#5, Actief

Standpunt Reactie

"Sport en bewegen dragen sterk bij aan gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij 
geldt 'jong geleerd is oud gedaan'. D66 vindt het van groot belang te investeren 
in sport: via sportverenigingen, via buurtsportwerk. Er moet echter ook ruimte 
zijn voor nieuwe verenigingen en organisaties die culturele activiteiten ontplooien 

Standpunten
Verberg inactieve stellingen Verberg opmerkingen

1 Sint-Michielsgestel is de afgelopen vier jaar goed bestuurd.

Eens

2 Alle wijken en dorpen in Sint-Michielsgestel moeten een eigen budget krijgen voor het organiseren van activiteiten.

Oneens

3 Varkensbedrijven met meer dan 10.000 varkens mogen zich niet vestigen in de gemeente.

Eens

4 Als een boer wil uitbreiden, moet hij verplicht investeren in het verduurzamen van zijn stallen.

Eens

5 Er mag niet worden bezuinigd op gemeentelijke subsidies voor het verenigingsleven.

Neutraal



(denk aan muziekonderwijs). Vaste subsidies aan de grote sportverenigingen 
mogen van D66 dan ook ter discussie worden gesteld. In het nieuwe 
subsidiebeleid is hier dan ook een verandering in gang gezet, met 
stimuleringssubsidie in plaats van vaste subsidies en aandacht voor 
verduurzaming van de accommodaties." (programma 2018-2022)

#6, Actief

Standpunt Reactie

De buitensportaccommodaties zijn al sinds vele jaren geprivatiseerd, waarbij 
het beheer onderhoud aan de gebruikers, de verenigingen dus, wordt 
overgelaten. Zij krijgen hiervoor een onderhoudsbudget en zijn zelf vrij om 
keuzes te maken. D66 handhaaft dit beleid.

#7, Actief

Standpunt Reactie

D66 was en is groot pleitbezorger van het multifunctioneel gebruiken van 
gebouwen van de gemeente. 4 jaar geleden schreven we in ons 
verkiezingsprogramma al dat de gemeente creatief moest zijn met het 
huisvesten van maatschappelijke functies, met name ook in het huidige 
gemeentehuis. D66 is dan ook blij met de Huif nu een plek gaat krijgen in het 
huidige gemeentehuis en dat we ook in de andere gemeenschapshuizen zien 
dat er steeds meer functies gecombineerd worden.

#8, Actief

Standpunt Reactie

"Om goed te kunnen handhaven is er ook budget nodig en D66 wil hier in de 
aankomende periode in investeren. 

D66 wil niet alleen dat er beter en meer gehandhaafd wordt, maar wil ook 
dat burgers die misstanden melden zich serieus genomen voelen. Daarom 
willen we dat er een enkel meldpunt komt voor burgers, gekoppeld aan een 
centrale registratie. Burgers worden op de hoogte gehouden van de 
afwikkeling van hun melding en deze informatie is zoveel mogelijk 
openbaar." (programma 2018-2022)

#9, Actief

Standpunt Reactie
"De inzet van meer ICT kan leiden tot problemen als het gaat om privacy en 
beveiliging. D66 pleit voor een eenduidig beveiligingsbeleid voor de opslag 
en verwerking van persoons- en andere gevoelige gegevens." (programma 
2018-2022).  D66 vindt dat privacy een groot goed is. Het koppelen van 
gegevensbestanden mag dan ook alleen als daar een juridische basis voor 
is en alleen als het echt noodzakelijk is.

#10, Actief

Standpunt Reactie

We leven in een rechtsstaat. Preventief fouilleren past daar in principe niet 
in. D66 is dan ook geen voorstander van preventief fouilleren. We kunnen 
ons wel voorstellen dat het soms, in zeer uitzonderlijke situaties, 
noodzakelijk kan zijn om een noodverordening af te kondigen waarin dit 
wordt toegestaan. Wij kunnen ons echter geen situatie voorstellen waarbij 
dit in Sint-Michielsgestel nodig zou zijn.

#14, Actief

Standpunt Reactie

6 Sportverenigingen moeten subsidies krijgen voor onderhoud van gebouwen en terreinen.

Eens

7 Gemeentelijke gebouwen moeten ingezet worden voor verschillende doeleinden.

Eens

8 Sint-Michielsgestel investeert voldoende in openbare orde en veiligheid.

Oneens

9 Gegevens van burgers moeten zoveel mogelijk gekoppeld worden om problemen te signaleren.

Oneens

10 De politie mag in Sint-Michielsgestel preventief fouilleren.

Oneens

11 Sint-Michielsgestel moet komst windmolens toestaan.

Eens
"D66 denk dat lokale initiatieven de beste manier zijn om in de 
aankomende jaren een bijdrage te leveren aan duurzame energie. 
Langs grootschalige infrastructuur zoals de Zuid-Willemsvaart en de 

doorgaande provinciale wegen ziet D66 kansen voor windenergie. In 
het buitengebied is ruimte voor grootschalige opwekking van zonne



#11, Actief

Standpunt Reactie

De bibliotheek wordt onderdeel van de multifunctionele accommodatie die 
gevestigd wordt in het bestaande gemeentehuis aan het Meanderplein, 
naar verwachting vanaf eind 2018. Door de de nieuwe fiets/wandelbrug 
over de Dommel en de herinrichting van het Petrus Dondersplein is het 
Meanderplein integraal onderdeel geworden van het centrum van Sint-
Michielsgestel. De bibliotheek moet dus niet alleen in het centrum komen, 
hij komt ook in centrum.

#12, Actief

Standpunt Reactie

Als gemeente zelf kopen we nu al 100% groene energie in. Verder staat in 
ons programma: "D66 wil dat de gemeente Sint-Michielsgestel in 2026 
energieneutraal is. Dat betekent dat alle huishoudens en bedrijven samen 
niet meer energie verbruiken dan dat we binnen de grenzen van de gemeente 
opwekken. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar dat is het niet. Dan 
moeten we wel de schouders er onder zetten en durven te investeren. 
Daarom trekt D66 hier in de aankomende 4 jaar 2 miljoen euro voor uit."

#13, Actief

Standpunt Reactie

"Bestaande woningen en bedrijfspanden moeten zo snel mogelijk 
verduurzamen. Een ruime en flexibele regeling voor 
duurzaamheidsleningen geeft alle woningeigenaren in onze gemeente de 
kans om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Woningcorporaties 
zullen echt aan de slag moeten met het verduurzamen van bestaande 
huurwoningen; D66 wil hierover heldere prestatieafspraken maken met 
deze corporaties." (programma 2018-2022)

#15, Actief

Standpunt Reactie

"Daar waar de overheid regels oplegt is het van belang dat burgers en 
bedrijven ook weten wat van hen verwacht wordt. Regels, verordeningen, 
bestemmingsplannen, brieven en andere documenten van de gemeente 
moeten dan ook in begrijpelijke taal zijn opgesteld en moeten helder en 
eenduidig zijn. Openbare documenten moeten eenvoudig en kostenloos te 
raadplegen zijn, bij voorkeur online en zonder tussenkomst van een 
medewerker van de gemeente." (programma 2018-2022)

#16, Actief

Standpunt Reactie

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van een monumentaal pand ligt 
bij de eigenaar. De eigenaar kan de meeste kosten voor onderhoud al 
aftrekken van de inkomstenbelasting en daarnaast zijn er diverse regelingen 
beschikbaar van het Nationaal Restauratiefonds, waaronder de 
Restauratiefonds hypotheek en de Duurzame Monumentenlening. Ook is er 
de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

#17, Actief

Standpunt Reactie
D66 vindt dat de afvalstoffenheffing en rioolheffingen zogenaamde 
doelbelastingen moeten blijven. Oftewel, geld dat we innen voor het 
verwerken van afval geven we daaraan uit, en nergens anders aan. Voor 
rioolheffing idem dito. Andersom geldt dat ook: er gaat wat D66 betreft 
geen geld uit de algemene middelen naar afvalverwerking of het riool. Dit 

12 De bibliotheek moet opnieuw in het centrum van Sint-Michielsgestel komen.

Eens

13 Sint-Michielsgestel moet over op groene energie.

Eens

14 De gemeente moet meer geld besteden aan energiezuinige woningen.

Eens

15 Gemeentelijke bestemmingsplannen moeten begrijpelijk zijn voor iedere burger.

Eens

16 De gemeente moet meer geld uitgeven aan het behoud van monumentale panden.

Oneens

17 Sint-Michielsgestel mag meer afval- en rioolheffing vragen om gemeentelijke kosten te dekken.

Oneens

het buitengebied is ruimte voor grootschalige opwekking van zonne-
energie, de zogenaamde zonneweides.  We willen dat onze inwoners 
meeprofiteren van de opbrengst van windturbines en zonneweides." 
(programma 2018-2022)



is ook precies de wijze waarop de gemeente al vele jaren met deze 
heffingen omgaat.

#18, Actief

Standpunt Reactie
Net als voor afvalstoffen- en rioolheffing vind D66 dat de 
hondenbelasting een doelbelasting moet zijn. De gemeente geeft immers 
geld uit aan voorzieningen speciaal voor hondenbezitters, zoals 
uitlaatveldjes. Het is dan ook niet meer dan eerlijk dat de gebruikers van 
die voorzieningen de kosten dragen, maar andersom moeten we ook niet 
meer belasting heffen dan noodzakelijk is voor die voorzieningen.

#20, Actief

Standpunt Reactie

In ons programma 2018-2022 schrijven we: "D66 wil ook meer inzetten 
op algemene voorzieningen die zonder indicatie toegankelijk zijn, zoals 
dagbesteding in de wijk of georganiseerd door bijvoorbeeld wijkpleinen." 
D66 ziet hiervoor echter niet direct de noodzaak om extra geld te 
investeren, er is binnen de huidige WMO budgetten voldoende geld 
beschikbaar voor deze aanpak.

#21, Actief

Standpunt Reactie
D66 vindt dat er voldoende en voldoende ruime regelingen zijn waarop 
mensen met een laag inkomen in onze gemeente kunnen terugvallen. We 
zien echter wel dat deze regelingen niet altijd benut worden, soms door 
onbekendheid, soms vanwege andere redenen. Daar ligt vwb D66 dan ook 
de taak, zonder dat we perse meer geld moeten uitgeven. In ons 
programma schrijven we: "We moeten er vooral voor zorgen dat mensen 
die er recht op hebben een beroep doen op onze minimaregelingen...".

#19, Actief

Standpunt Reactie
D66 vindt dat de gemeente een gemiddelde belastingheffer moet zijn. De 
huidige tarieven voor de OZB passen in dit beeld. Verlagen van de OZB 
betekent dat we minder geld uit kunnen geven aan bijvoorbeeld de 
bibliotheek, het onderwijs, de zorg of aan verduurzaming. Daar is D66 geen 
voorstander van. De OZB moet van ons wel gemiddeld blijven, en mag dus 
niet meer stijgen dan de inflatie danwel de landelijke trend. In ons 
programma staat: "D66 wil de belastingdruk op dit gemiddelde niveau 
houden."

#22, Actief

Standpunt Reactie

"Werk is nog altijd het belangrijkste participatiemiddel. Werk zorgt voor 
inkomen, maar ook bijvoorbeeld voor contacten, ontwikkeling en 
zelfwaarde. WSD is en blijft onze belangrijkste partner om mensen naar 
werk te begeleiden, zoals via de werkmakelaar en de WSD-academie. 
Jongeren zitten op school of zijn aan het werk; thuiszitters worden actief 
benaderd en begeleid. " (prgogramma 2018-2022)

#23, Actief

Standpunt Reactie

D66 is geen voorstander van het stellen van extra bovenwettelijke eisen 
aan het ontvangen van een uitkerring. Het voornaamste doel moet zijn om 
mensen weer aan het werk te krijgen. Voor zij die willen biedt 
vrijwilligerswerk volop kansen voor participatie, ook voor burgers die, al 
dan niet tijdelijk, geen betaald werk kunnen verrichten.

18 De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Oneens

19 Om eenzaamheid te voorkomen, moet Sint-Michielsgestel investeren in activiteiten voor ouderen.

Eens

20 De gemeente moet meer geld uitgeven aan het tegengaan van armoede.

Neutraal

21 De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag.

Oneens

22 Sint-Michielsgestel moet werklozen stimuleren bij vinden van baan.

Eens

23 In ruil voor een uitkering moet van inwoners verwacht worden dat zij vrijwilligerswerk doen.

Oneens



#26, Actief

Standpunt Reactie

Er is behoefte aan voldoende starterswoningen (sociale huur, goedkope 
koop). Ook is er meer behoefte aan middenhuur woningen, zodat er via 
doorstroming meer starterswoningen weer beschikbaar komen. Middelen 
als de starterslening en ruimere mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
woningsplitsing kunnen hierbij helpen.

#24, Actief

Standpunt Reactie De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun scholen. 
Daarvoor krijgen zij bekostiging van het Rijk. Overigens speelt 
dit op dit moment niet in onze gemeente. Ook de scholen in de 
kleine rekernen, zoals Middelrode en Gemonde, zitten ruim 
boven de zogenaamde opheffingsnorm en zijn dus helemaal 
niet in hun voortbestaan bedreigd.

#25, Actief

Standpunt Reactie

In Sint-Michielsgestel hebben we voortgezet onderwijs waar we trots op 
mogen zijn, maar ook zuinig mee moeten omgaan. Het Elde college voorziet 
in zowel Vmbo als Havo en het Gymnasium Beekvliet vult dat verder aan. 
Kentalis draagt zorg voor speciaal voortgezet onderwijs. In de komende 
jaren zullen we in de gemeente 20% minder leerlingen krijgen door krimp. 
Uitbreiding van voortgezet onderwijs is dan ook een illusie. Het speciaal 
onderwijs van Kentalis zal ook worden verspreid over de regio door het 
huidige beleid van de rijksoverheid.

#27, Actief

Standpunt Reactie

"Voor ouderen zien we de blijverslening als een goed middel om 
aanpassingen aan de woning te financieren en zo levensloopbestending te 
blijven wonen. Voor iedereen wil D66 de duurzaamheidslening ter 
beschikking stellen zodat de drempel om een eigen woning te 
verduurzamen zo laag mogelijk is. " (programma 2018-2022)

#28, Actief

Standpunt Reactie

"Recreatie in het buitengebied mag van D66 een grotere rol gaan spelen in 
de economie van onze kernen. Natuurlijk met oog voor natuurbehoud en 
voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Vanuit campings, bed & 
breakfasts en andere verblijfsvoorzieningen. Maar ook voor recreanten die 
maar een uur of dag in onze gemeente zijn. Creatieve ondernemers moeten 
ruimte krijgen om hun ideeen gestalte te geven, zonder onnodige 
regeldruk. Investeren laten we over aan de markt, de gemeente faciliteert 
en stimuleert slechts vanuit bestaande middelen: de geheven 
toeristenbelasting. " (programma 2018-2022)

#29, Actief

Standpunt Reactie

D66 ziet geen reden om als gemeente startende ondernemers te 
subsidieren. Wel moet de gemeente faciliteren. In ons programma 
schrijven we: "Veel ondernemers beginnen klein en aan huis. 
Bestemmingsplannen moeten ruimte bieden om op deze schaal te 
ondernemen aan huis en waar mogelijk ook groei faciliteren. Daar waar 
ondernemers elkaar ontmoeten doen nieuwe kansen zich voor en ontstaan 
ideeen. De gemeente kan een faciliterende rol spelen bij het realiseren van 
ontmoetings- en werkplekken voor zzp'ers, bijvoorbeeld binnen 
gemeenschapshuizen/multifunctionele accomodaties. D66 is geen 
voorstander van het actief subsideren van ondernemers, bijvoorbeeld met 
innovatiesubsidies."

#30, Actief

24 Sint-Michielsgestel heeft meer betaalbare starterswoningen nodig.

Eens

25 Basisscholen met te weinig leerlingen moeten financiële steun van gemeente krijgen.

Oneens

26 Sint-Michielsgestel moet het voortgezet onderwijs uitbreiden.

Oneens

27 De gemeente moet geld steken in maatregelen die ouderen helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Eens

28 De gemeente moet meer investeren in recreatie.

Neutraal

29 Startende ondernemers hoeven geen onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen.

Oneens

30 In nieuwbouwprojecten alleen woningen zonder gasaansluiting.



Standpunt Reactie

"Een CV ketel in iedere woning is niet meer van deze tijd. Niet alleen willen 
we zo snel mogelijk stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen 
waar dat niet nodig is, ook zorgt de maatschappelijke discussie rondom de 
gaswinning in het noorden van het land voor veel onzekerheid over de 
toekomstige beschikbaarrheid van aardgas. Tijd dus om nu stappen te 
zetten. D66 wil dat alle nieuwe huizen voorzien worden van een duurzame 
vorm van verwarming, zonder aardgas. D66 wil onderzoeken of de aanleg 
van warmtenetten, bijvoorbeeld op wijknveau, er voor kan zorgen dat ook 
bestaande woningen op termijn gasloos kunnen worden. Het bestaande 
gasnet kan wellicht in de toekomst worden omgevormd tot een waterstofnet."

Neutraal

Werk partij-standpunten bij


