
1. de gemeente eist dat bewoners van een koophuis onder 200.000€ er 
zelf in gaan wonen.

Wij denken het goed is als er beleid komt dat speculatie van koopwoningen tegengaat. 
Bovenstaande maatregel zou in zo’n beleid kunnen passen. Aangezien de huizenmarkt erg in 
beweging is, zal dan regelmatig geëvalueerd moeten worden voor welke prijscategorie die 
regels moeten gelden.

2. de Enck krijgt minstens zoveel subsidie voor cultuur en ontmoeting als
het museum de 4 quartieren.

Het cultuurbeleid moet de komende jaren in samenhang worden opgepakt en herschikking en
ophogen van gelden hoort daarbij. Graag zien wij dat de volle breedte van wat speelt op 
cultuur (bibliotheek, muziekonderwijs, MFA’s etc.) in verhouding tot elkaar daarbij betrokken 
wordt.

3. de Gemeente publiceert een voorspelling van wat het uitvoeringsplan 
voor de klimaatdoelstelling gaandeweg gaat opleveren.

Er moet wat D66 betreft strak gemonitord worden op de effecten van klimaatmaatregelen en 
steeds bijgestuurd worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het stappenplan, wat op 
aandringen van D66 is ontwikkeld, moet gevolgd worden en verder worden uitgebouwd.

4. de Gemeente Oirschot trekt vergunning voor het houden van dieren in 
veehouderijen die niet werkelijk aanwezig zijn (meitelling) in.

Lege vergunningen moeten (binnen het juridisch kader) zoveel mogelijk en zo snel mogelijk 
worden ingetrokken.

5. de Gemeente Oirschot gaat de transitie naar 25% biologische boeren 
in 2030 (green deal) actief stimuleren.

D66 heeft de transitie van de landbouw (samen met andere “groene” ambities) als de 
belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren.

6. de gemeente Oirschot moet op termijn fuseren met Best.

 Op haar bordje van het relatief kleine Oirschot komen steeds meer werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden. In combinatie met een krapte op de arbeidsmarkt voor een aantal 
belangrijke functies, maakt dit dat het organisatorisch steeds moeilijker wordt om alle taken 
goed te vervullen. D66 is er voorstander van om zonder vooringenomenheid alle opties tot 
samenwerking te inventariseren en te wegen. Als herindeling mogelijk is met behoud van 
identiteit van de kernen en goede service aan de inwoners, dan is dat een optie die moet 
worden overwogen. Best lijkt daarbij een hele serieuze optie.



7. de gemeente beschrijft binnen 3 maanden het inspraakproces op haar
site

Het inspraakproces moet voor iedereen transparant worden en gepubliceerd. Het streven zal 
zijn om dat zo snel mogelijk te doen en liefst binnen 3 maanden maar we kunnen nu nog niet 
geheel overzien wat er allemaal op het bordje komt en ligt, direct na het formatieproces.

8. onze partij is voorstander van een raadsbreed akkoord. 

Een raadsakkoord is in tegenstelling tot een coalitieakkoord, waar veel in wordt vastgelegd, 
slechts een lijst van thema’s die minimaal in de raadsperiode aan de orde moeten komen. De 
afgelopen vier jaar hadden we zo’n raadsbreed-akkoord en zagen we bij het stemmen vaak 
wisselende meerderheden. Dat doet meer recht aan de verkiezingsuitslag want zo komen alle
partijen en dus feitelijk alle kiezers aan bod (niet alleen maar, vier jaar lang, de stemmers van 
de coalitiepartijen). Onder andere daarom wil D66 ook de komende vier jaar weer met een 
raadsbreed akkoord werken. Wel zien we dat graag gecombineerd met een andere manier 
van wethouders kiezen. We willen af van de vanzelfsprekendheid dat wethouders 
voortkomen uit politieke partijen. Dat kan naar ons idee bijdragen aan een andere 
bestuurscultuur. 


