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Wat ons al gedoen het, 
en ’n belofte van meer

Die 1ste November is ’n ongelooflike belangrike dag vir elke Suid-Afrikaner wat omgee 
oor die toekoms van ons land en hulself bekommer oor wat hierdie toekoms vir ons 
kinders kan inhou. Dit is die een dag elke paar jaar waar jy as burger jou mag kan 
gebruik. As jy dink dat ons skip in die verkeerde rigting stuur, is dit nou jou kans om self 
beheer te neem.

Nasionale verkiesings trek dalk meer aandag, maar dit is op plaaslike regeringsvlak waar 
die fondasies vir ’n voorspoedige toekoms gelê word. As ons wil hê dat ons land moet 
werk, moet ons ons dorpe en stede laat werk. Mens kan nie ’n funksionele ekonomie op 
disfunksionele munisipaliteite bou nie.

As ’n nasie moet ons nommer een prioriteit wees om werk vir Suid-Afrikaners te kry. Die 
oplossings vir bykans elke ander probleem sal hieruit vloei. Meer as 40% van volwasse 
Suid-Afrikaners het nie werk nie. Driekwart van hulle het in meer as ’n jaar nie gewerk 
nie en bykans ’n derde het nog nooit ’n werk gehad nie. Dit is ons krisis.

Die enigste ding wat miljoene Suid-Afrikaners uit verlammende armoede kan lig is 
die soort ekonomiese aktiwiteit wat miljoene werksgeleenthede bring. Hierdie tipe 
aktiwiteit gebeur nie vanself nie. Dit is die gevolg van goeie regering. Beleggers 
en entrepeneurs neem rasionele besluite. Hulle neem hulle besigheid waar hulle 
geleenthede sien en waar hulle weet hulle belegging veilig sal wees.

Dit beteken hulle soek dieselfde dinge van ’n plaaslike regering as wat alle burgers soek. 
Betroubare elektrisiteit, betroubare afvalverwydering, beskerming teen misdadigers, 
paaie wat goed onderhou word, toepassing van verordeninge, en die wete dat 
staatsgeld veilig bewaar en verantwoordelik spandeer word - hierdie dinge is alles 
eweneens noodsaaklik vir gemeenskappe, beleggers en entrepreneurs.

Gelukkig kan hierdie standaarde gemeet en vergelyk word. Of dit nou die 
werkloosheidsyfers is wat deur Stats SA vrygestel word, of die aantal skoon 
oudits wat deur die Ouditeur-Generaal uitgereik word, of die uitslae van die 
Burgertevredenheidsindeks of die waarde van nuwe beleggings per metro is, die 
toppresteer kan altyd objektief geïdentifiseer word. En daardie top presteerder, volgens 
elke maatstaf, is die Demokratiese Alliansie.

Net soos beleggers is gewone burgers ook rasionele besluitnemers en elke maand stem 
duisende reeds met hulle voete op soek na ’n beter lewe. Hulle gaan waar hulle weet 
hulle beter toegang tot goeie onderwys, gehalte gesondheidsorg en werksgeleenthede 
kan kry. Hulle gaan soek vir die DA-verskil.
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Dit is nou tyd om daardie kruisie by die stembus te maak sodat 
ons die DA-verskil na selfs meer dorpe en stede kan bring. 
Ek glo dat ons hulle kan omskep tot plekke waarheen almal 
kom opsoek na geleenthede eerder as plekke wat mense 
verlaat vir geleenthede elders.

Ek is trots om die DA te lei in hierdie verkiesingsveldtog. 
Ek is trots dat ons party die beste munisipale, metro- en 
provinsiale regerings in die land bestuur, en dat ons 
werklik hierdie prestasies kan voorhou as bewys 
van ons aanbod. Geen ander party in die land 
kan dit doen nie.

Net die DA het ’n bewys van wat al gedoen 
is, en ’n belofte van meer.

John Steenhuisen
Leier van die
Demokratiese Alliansie
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Kry die basiese 
dinge reg

Wat ’n DA-regering sal doen:
1.1  Maak seker daar is skoon water en ’n higiëniese omgewing 
vir elke gemeenskap. 
1.2  Verskaf ’n higiëniese omgewing om in te leef en te speel. 
1.3  Gee inwoners hulle krag terug. 
1.4  Skep en onderhou openbare ruimtes vir almal om te geniet. 



1.1. Maak seker daar is skoon water en ’n higiëniese omgewing 
vir elke gemeenskap

’n DA-regering sal seker maak dat elke gemeenskap toegang het tot 
betroubare, skoon lopende water wat veilig is om te drink en om kos mee 
voor te berei. Ons sal ook verseker dat daar geen onbehandelde rioolwater is 
wat die omgewing, huise, strate en sypaadjies besoedel nie. 
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Die uitdagings in die nasionale konteks

• Suid-Afrika word amptelik as ’n waterskaars land erken. 
• Meer as twee dekades van onderbelegging het gelei tot ou waterpype en 

infrastruktuur wat waterverlies verhoog. Die werklikheid van waterskaarste beteken 
dat lekkende pype ’n vermorsing is wat Suid-Afrika nie kan bekostig nie. 

• Buiten verouderende infrastruktuur, plaas onverskillige watergebruik en groeiende 
stedelike bevolkings groot druk op stelsels wat alreeds verswak is. 

• Waterkrisisse in munisipaliteite oor Suid-Afrika heen weerspieël regeringsmislukking 
op sy mees basiese vlak. Water is noodsaaklik vir lewe, gesondheid, en ekonomiese 
ontwikkeling. Dit is die boublokke van menslike lewe en van elke munisipaliteit. 

• Swak waterdienslewering en onwettige grondbesettings het in baie dorpe onwettige 
waterkonneksies vererger. 

• Suid-Afrika se munisipale rioolstelsel is besig om ineen te stort. Uit die 824 
suiweringsaanlegte stel ongeveer 60 skoon water vry. 

• Die verswakkende stand van munisipale rioolwater- en rioolsuiweringsbestuur in Suid-
Afrika is een van die grootste bydraende faktore tot die vele besoedelingsprobleme 
wat in meeste dele van die land ervaar word, en ’n groot bydraer tot omgewing- en 
mensegesondheidsprobleme.

Ons aanbod waar die DA regeer

• ’n DA-regering sal seker maak dat elke gemeenskap toegang het tot betroubare, 
skoon lopende water wat veilig is om te drink en om kos mee voor te berei. Ons sal 
ook verseker dat daar geen ongesuiwerde rioolwater is wat die natuurlike of beboude 
omgewing (huise, strate, sypaadjies, ens.) besoedel nie. 

• Waar ons regeer, toets ons gereeld die watergehalte. 
• Ons sal seker maak dat ons gemeenskappe nie aan rou riool blootgestel word nie. 

Ons sal verseker dat rioolsuiweringsaanlegte aan alle vereistes voldoen, dat aanlegte 
goed bestuur word, en dat daar ’n strategie in plek is om risiko’s te verminder en 
langtermyn volhoubaarheid te verseker. 

• Ons het ervaring in die doeltreffende bestryding van water tekorte en droogtes. Ons 
het saam met die inwoners, besighede en die burgerlike samelewing van die Wes-
Kaap Dag Nul geklop. Ons sal dit weer doen in ander munisipaliteite waar ons verkies 
word om te regeer. 

• DA-regerings sal seker maak dat die waterinfrastruktuur gereeld opgeknap en 
vervang word, en reaksietye op gebarste pype verminder, wat noodsaaklik is om 
waterverlies te verminder en die watervoorraad herstel. 

• Die aanspreek van infrastruktuuruitdagings is ’n langtermyn oplossing. Tesame met 
die langtermyn ingrypings sal die DA met ander sfere saamwerk om watertenks 
met voldoende watervoorraad te verskaf, watertenks te installeer en alternatiewe 
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waterbronne te vind vir huishoudings in munisipaliteite waar waterverskaffing in duie 
gestort het. 

• Ons sal operasionele-, instandhoudings- en bestuursplanne vir elke munisipaliteit 
ontwikkel en implementeer om volhoubare gebruik van sy grondwaterbronne te 
verseker. 

• Ons sal oplossings aanmoedig om waterverbruik te verminder, soos die gebruik 
van laevloei toiletstelsels of gryswaterspoelstelsels. Die gebruik van voorafbetaalde 
watermeters sal inwoners ook help om meer bewus van hulle waterverbruik te word. 
Meters plaas inwoners in beheer van hulle verbruik en besteding sodat hulle nie met 
onverwagte en duur rekeninge opeindig wat hulle nie kan bekostig nie. 

• Waar ook al ons regeer, onderneem ons om putlatrines op munisipale grond te 
elimineer. 

• Elke DA-munisipaliteit sal ’n waterbesparings- en wateraanvraag-bestuurstrategie 
ontwikkel en implementeer, en ons sal van bewese gedragsmetodes gebruik 
maak om waterbesparing aan te moedig. Indien huishoudings in kennis gestel 
word van hulle waterverbruik in verhouding met ander anonieme huishoudings 
en deur aan verantwoordelike verbruikers erkenning te verleen, kan huishoudings 
’n vergelykingspunt ontvang om hulle waterverbruik te verstaan, te meet en te 
vergelyk. 

• Die DA sal seker maak dat ons op alle regeringsvlakke alles in ons vermoë doen om 
beskerming te verleen ons akwatiese ekostelsels waarvan ons watervoorraad afhang. 
Dit sluit in om indringer uitheemse plantespesies uit opvanggebiede, riviere, strome 
en damme te verwyder.

• DA-munisipaliteite sal alternatiewe waterverbruik vir huishoudings en besighede 
aanmoedig. Ons is daartoe verbind om die risiko’s verbonde aan die bestuur en 
gebruik van reënwater, putpunte, behandelde riool, huishoudelike gryswater en 
boorgate aan te spreek (en te verminder). 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, onder 
meer pligte, inwoners se verantwoordelike waterverbruik en betaling van hulle 
rekeninge. 
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Hoe ons dinge gedoen kry in Nelson Mandelabaai, Drakenstein, 
Witzenberg, en Johannesburg

Nelson Mandelabaai – Hou die krane vol

Nelson Mandelabaai ervaar ’n hewige en langdurige droogte, met damvlakke wat aan die 
einde van Augustus 2021 net onder 13% was. 

Die stad tree op baie fronte op om die katastrofiese situasie te vermy waar dele van 
Nelson Mandelabaai teen November van hierdie jaar kan droogloop.

Enkele van die onmiddellike ingrypings wat die stad geïmplementeer het om hierdie 
situasie aan te spreek sluit in: 
• Verdriedubbeling van die tempo van waterlekkasie-herstelling vanaf 304 lekke per 

week aan die begin van 2021 tot die huidige 900 per week. 16 259 waterlekkasies is 
tussen Januarie en Augustus herstel. 

• Verhoging van bewustheid onder inwoners om water spaarsamig te gebruik. 
• Uitreiking van vloeibeperkers – beginnende by die top 100 hoëwaterverbruikers. 
• Die sink van grondwaterboorgate om teen Julie 2022 15 miljoen liter water per dag by 

die stelsel te voeg. 
• Verskaffing van staanpype, watertenks en vragmotors aan areas waar die water eerste 

kan opraak. 
• Ander ingrypings sluit in: om die Grassridge Tydelike Suiweringsaanleg aktief te 

kry, wat 35 miljoen liter per dag sal byvoeg; maksimering van die Nooitgedagt 
Verskaffingsone: Fase 3 en konstruksie van ’n pyplyn om KwaNobuhle aan die res van 
die Metro se watervoorraad te verbind.  

Ons sal met die inwoners van Nelson Mandelabaai saamwerk en alles in ons vermoë doen 
om te verhoed dat die water opraak, net soos ons dit saam met die mense van die Wes-
Kaap gedoen het.

Drakenstein en Witzenberg – Hou waterverliese laag

Die persentasie waterverlies in Drakenstein Munisipaliteit is 16,92%, een van die laagstes in 
Suid-Afrika. Die nasionale gemiddeld is 37%. In die ANC-bestuurde Mangaung is meer as 
R670 miljoen se skoon drinkbare water binne drie jaar verloor as gevolg van lekplekke en 
gebarste pype wat nie aandag ontvang het nie.

Die persentasie waterverlies in Witzenberg Munisipaliteit in die 2019/2020 finansiële jaar 
was ’n merkwaardige lae 15% en die gemiddeld oor die afgelope drie jaar, tydens die ergste 
van die droogte, net 17%. Die nasionale gemiddeld is 37%.

Daarteenoor verloor die ANC-bestuurde Emfuleni Munisipaliteit tussen 40% en 50% van sy 
water aan lekplekke, onwettige verbindings en verouderende infrastruktuur nog voor dit by 
sy inwoners uitkom.  

Johannesburg – Hou waterverliese laag

Tussen 2016 en 2019 het die DA in Johannesburg 325km water- en rioolpype vervang, wat 
waterlekkasies van 29% tot 19% verminder het. 
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1.2. Verskaf ’n higiëniese omgewing om in te leef en te speel
’n DA-regering sal verseker dat daar doeltreffende afvalversameling en 
vullisverwydering is om die omgewing en inwoners se gesondheid te beskerm.

Die uitdagings in die nasionale konteks

• Daar is oor talle munisipaliteite in Suid-Afrika swak verskaffing van rommelverwydering 
of insameling, met inwoners wat in of naby onhigiëniese omstandighede woon. 

• Huishoudings in hierdie munisipaliteite gooi afval op onbeheerde wyse in oop velde, 
dikwels as gevolg van onvoldoende afvalinfrastruktuur. Die verbranding van afval is ook 
algemene praktyk, wat die risiko van gesondheid- en veiligheidskwessies verhoog. 

• ’n Tekort aan hulpbronne en ’n immergroeiende bevolking dra verder by tot al hoe meer 
afval, wat dit moeilik maak om dit korrek in te samel en te verwyder. 

• Suid-Afrika se enkele oorblywende stortingsterreine word vol en nader al hoe 
vinniger sluiting, en hulle word nie met nuwe stortingsterreine, haalbare alternatiewe 
afvalverwydering-, of herwinning- of minimaliseringsoplossings vervang nie. 

• Sommige munisipaliteite het nie ’n afvalstrategie of ’n geïntegreerde afvalbestuurplan 
(GABP) nie.

Ons aanbod waar die DA regeer

• ’n DA-regering sal verseker dat daar doeltreffende afvalversameling en vullisverwydering 
is om die omgewing en inwoners se gesondheid te beskerm. 

• Ons sal gereelde vullisinsameling aan formele en informele gemeenskappe, sowel as aan 
die besigheidsektor, bied. 

• Ons sal voldoende plattelandse afvalversamelingspunte verseker wat dan ideaal 
gesproke met plaaslike terugkoopsentrums sal skakel. Waar ons regeer sal ons 
herwinning bevorder en verbeter deur inisiatiewe soos gratis aflaaifasiliteite en die 
gebruik van aanlyn afvalherwinningskaarte wat inwoners en besighede met alle tipes 
afval en terugkoopsentrums verbind. 

• In sommige munisipaliteite word weeklikse afvalinsameling nog in sakke gedoen. Die 
DA verbind homself tot die bekendstelling van afvalinsameling in behoorlike houers, 
waarookal moontlik in die munisipaliteite waar ons regeer. 

• DA-regerings sal rommelstrooiing en onwettige storting aanspreek, grotendeels deur 
doeltreffende toepassing van verordeninge teen onwettige storting deur inwoners en 
maatskappye. 

• As deel van ons strategieë sal ons EPWP-indiensname, en vennootskappe met 
gemeenskapsgroepe wat opruimaktiwiteite doen, insluit, veral in informele nedersettings. 

• Stortingsterreine is ’n kritiese omgewingskwessie en baie munisipaliteite, insluitende 
DA-munisipaliteite, se oorblywende spasie in hulle stortingsterreine het opgeraak. Dit 
benodig optimale hantering van ons stortingsterreine, wat verseker dat verwydering 
van afval by sanitêre stortingsterreine gedoen word wat korrek gelisensieerd is en aan 
regulasies voldoen, afvalminimalisering, maar ook herbenutting van stortingsterreine 
wat hulle kapasiteit bereik het deur inisiatiewe soos afval-na-energie-projekte en 
oordragstasies. 

• DA plaaslike regerings sal met ander regeringsfere saamwerk om geleidelik afval na 
stortingsterreine te verminder om uiteindelik die doel van geen afval na stortingsterreine 
te behaal. 

• Die DA sal verordeninge deurvoer en toepas wat industriële vrylating en ander vorms van 
besoedeling, soos onwettige storting van toksiese en gevaarlike afval, beheer. 
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• Daar is beraam dat mense wat informeel vullis versamel en herwin, 90% van die 
herwinbare materiaal vir Suid-Afrikaanse huishoudings insamel en elke jaar munisipaliteite 
ongeveer R750 miljoen in stortingsterreinruimte spaar. Elke DA-munisipaliteit sal riglyne 
hê oor die geskikte integrasie van hierdie informele vullisversamelaars en -herwinners. 

• Ons sal verseker dat elke munisipaliteit wat ons regeer ’n geïntegreerde  
afvalbestuursplan het. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, benewens 
ander pligte, inwoners se gebruik van asblikke en ander toepaslike maniere en geriewe om 
van afval ontslae te raak. 

Hoe ons dinge gedoen kry in Tshwane, Stellenbosch, Saldanhabaai, en 
Kaap Agulhas

Tshwane – Rooiwal Rioolwatersuiweringsaanleg

In 2016 het die DA-administrasie in die Stad van Tshwane water- en rioolinfrastruktuur 
geërf wat baie jare lank verwaarloos is. Die ANC-regering het nie in die instandhouding en 
opknapping daarvan belê nie. Een van die opmerklikste voorbeelde hiervan is die Rooiwal 
Rioolwatersuiweringsaanleg in Hammanskraal. Die aanleg het jare lank in die nabygeleë 
Apiesrivier oorgeloop en dit besoedel.

Die nuwe DA-administrasie het hard gewerk om die jare van verwaarlosing en wanbestuur 
om te keer. Die projek om die aanleg te herstel en te verbeter vorder so goed dat 
die destydse minister van water en sanitasie, Lindiwe Sisulu, na ’n terreinbesoek haar 
departement daartoe verbind het om fase twee en drie van die projek te befonds. 

Stellenbosch – Herwinningsaanleg vir afvalmateriaal

Stellenbosch Munisipaliteit het ’n R29 miljoen Herwinningsfasiliteit vir Afvalmateriaal 
(HFA) bekendgestel waar herwinbare goedere geneem, gegroepeer, gebaal en aan 
maatskappye verskaf word vir gebruik as rou materiaal om nuwe produkte te vervaardig.

Die HFA het die vermoë om 450 ton herwinbare materiaal per maand te verwerk en 
verskaf werk aan tot 40 mense.

Saldanha – Skeiding-by-die bron-herwinning

Saldanhabaai-munisipaliteit het suksesvol ’n skeiding-by-die-bron residensiële 
herwinningsprojek geïmplementeer wat by al sewe dorpe in Saldanhabaai 
geïmplementeer is, wat dit vir alle residensiële huishoudings moontlik maak om aan 
weeklikse deur-tot-deur herwinning deel te neem.

Deur die projek is 6750 ton herwinbare materiale uit stortingsterreine afgewentel, wat 
veroorsaak dat 69 500m3 stortingsterreinruimte gespaar is. Die gespaarde ruimte 
alleen is R7,65 miljoen in kapitaalkoste werd en het 46 werksgeleenthede geskep.

Kaap Agulhas – “Wheelie Bins” vir afval 

Die Kaap Agulhas-munisipaliteit is besig om ’n asblikdrom met wieletjies aan elke 
adres in die munisipale area te verskaf, insluitende nuwe staatsgesubsidieerde 
behuisingsontwikkelings. Die munisipaliteit het tydens fase 1 van die projek 7 800 
asblikke aan huishoudings gegee, fase 2 sal verspreiding aan besighede insluit.

Hierdie asblikke stel mense in staat om afval minstens ’n week lank op hulle erf te hou, 
wat onwettige storting beheer en vir ’n skoner omgewing sorg.
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1.3. Gee inwoners hulle krag terug
’n DA-regering sal inwoners help om van Eskom-beurtkrag te ontsnap en 
toegang tot betroubare, bekostigbare en volhoubare elektrisiteit versterk.

Die uitdagings in die nasionale konteks

• Elektrisiteitsonderbrekings in Suid-Afrika raak al erger. Voor 2008 was dit ongehoord. 
Nou is dit ’n konstante deel van ons lewens. 

• Fase 6-beurtkrag is in Desember 2019 vir die eerste keer geïmplementeer, ’n merkbare 
teken van agteruitgang. Fase 6 beteken dat Eskom nie elektrisiteit kan verskaf aan 
bykans 40% van verbruikers wat van hulle afhanklik is nie. 

• Energie- en elektrisiteitsekerheid en -bekostigbaarheid is noodsaaklik  en ondersteun 
die land se maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling. Die meeste van die industrieë 
en besighede wat vandag bestaan, is op goedkoop, betroubare energie gebou. 

• Die opeenvolging van onbevoegde aanstellings in die Energie-ministerie het Suid-
Afrika se energiestrategie oorverpolitiseer en sonder sekerheid gelaat. 

• Swak onderhoude elektrisiteitsinfrastruktuur en die verwydering van kundigheid deur 
kaderontplooiing het veroorsaak dat die land van onderbreking tot onderbreking 
voortstrompel. 

• Ten spyte van groeiende bewustheid dat steenkoolmyne as ’n industrie bedreig is, is 
Suid-Afrika as een van die mees koolstofintensiewe ekonomieë in die wêreld stadig om 
van koolstof afstand te doen. 

• Die versmorende burokrasie, tegniese struikelblokke en ingewikkelde registrasie- en 
lisensiëringsprosesse verbonde aan gedesentraliseerde opwekking, eie opwekking en 
die oordrag van elektriese ladings tot buite die netwerkgrense moet uitgeskakel word.

Ons aanbod waar die DA regeer

• Waar die DA regeer help ons om inwoners van Eskom-beurtkrag te bevry en ons 
verbeter toegang tot betroubare, bekostigbare en volhoubare elektrisiteit. 

• Indien jy in die DA-bestuurde Kaapstad woon, ervaar jy reeds minder onderbrekings. 
Die Steenbras Hidro-elektriese Kragskema het beurtkragtye verminder vergeleke 
met munisipaliteite wat nie deur die DA bestuur word nie. 

• DA-regerings staan reeds aan die voorpunt van die stryd om krag by Onafhanklike 
Kragvervaardigers (OKV’s) te koop, eerder as om van Eskom afhanklik te wees. 

• Ons ondersteun mense en besighede wat hulle surplus wind- en sonkrag aan die 
netwerk verkoop vir gebruik deur ander verbruikers, wat beide inwoners en die 
plaaslike ekonomie bevoordeel. 

• Ten einde energiedoeltreffendheid te bevorder, sal ons veg dat die nasionale 
regering geen BTW op LED-ligte en energiedoeltreffende toestelle hef nie. 

• DA-munisipaliteite sal daarna streef om alle geboue, straatligte, fasiliteite en 
verkeersligte energiedoeltreffend te maak. 

• Ons sal ook maatreëls in plek stel om kabeldiefstal aan te spreek. 
• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, 

benewens ander pligte, inwoners wat elektrisiteit verantwoordelik gebruik en hulle 
rekeninge betaal.
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Hoe ons dinge gedoen kry oor die hele Wes-Kaap

Kaapstad – Vermindering van die impak van beurtkrag

Die stad Kaapstad het die impak van beurtkrag op sy inwoners en besighede suksesvol 
verminder met behulp van die goed-instandgehoude Steenbras hidro-elektriese skema.

Te danke aan vorige belegging in Afrika se eerste hidro-elektriese energiebergingskema 
kan hierdie dam wat deur die stad besit en bestuur word, elektrisiteit tydens 
spitstydperke opwek om vir die verskaffingstekort van Eskom op te maak.

Tydens spitsaanvraagtye word water uit die boonste dam deur die turbinekragopwekker 
gestuur om elektrisiteit op te wek. Hierdie water word dan snags na die boonste dam 
teruggepomp met gebruik van laekoste surplus nasionale opwekkingskapasiteit.

Die reserwe elektrisiteit wat opgewek word, kan gebruik word om op te maak vir 
Eskom se verskaffingstekorte, wat beurtkrag vir Kaapse inwoners van Fase 2 na Fase 1 
verminder, of soms heeltemal uitskakel.

Hierdie innovering verlig beide die ekonomiese invloed en ongerief van beurtkrag en 
bespaar op die koste van elektrisiteit teen spitstariewe.

Wanneer die nasionale regering misluk en die ligte af gaan, innoveer die DA om die ligte 
aan te hou.

Stellenbosch, Drakenstein, Mosselbaai, Overstrand, Saldanhabaai en Swartland – 
Verminder afhanklikheid van Eskom

Ses munisipaliteite in die Wes-Kaap  (Stellenbosch, Drakenstein, Mosselbaai, Overstrand, 
Saldanhabaai en Swartland) is deel van ’n Energie-veerkragtigheidsloodsprojek 
om munisipaliteite minder afhanklik van Eskom te maak. Die projek beoog om 
munisipaliteite te help om voordeel te trek uit die nuwe energieregulasies, wat kan 
insluit dat energie regstreeks by onafhanklike kragvervaardigers (OKV’s) gekoop word.

Die projek sal munisipaliteite help om die vereistes van die nuwe nasionale 
energieregulasies te verstaan en verwante risiko’s te temper, sowel as om voorsorg 
te tref vir netwerk- en operasionele kapasiteitvermoëns van die ontwikkeling en 
verkryging van energieprojekte deur munisipaliteite.

Kouga – Toegang tot elektrisiteit

In Kouga het 1 791 huishoudings sedert die DA in Augustus 2016 die munisipaliteit 
gewen het vir die eerste keer toegang tot elektrisiteit ontvang. 
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1.4. Skep en onderhou openbare ruimtes vir almal om te geniet
’n DA-regering sal openbare ruimtes wat tans deur wetteloosheid, rommel en 
verwaarlosing oorgeneem is, terugneem sodat dit weer plekke kan word wat 
almal geniet.

Die uitdagings in die nasionale konteks

• Buiten bekommernisse rakende veiligheid, is openbare ruimtes in die meeste 
munisipaliteite onbruikbaar en kan nie deur inwoners gebruik word nie as gevolg 
van rommel, oorgroeiiing deur gras en bosse, straatligte wat nie werk nie en 
verwaarloosde infrastruktuur. 

• Die nalatenskap van apartheid se ruimtelike beleide is steeds sigbaar in baie van 
Suid-Afrika se dorpe en stede. Openbare ruimtes, waar alle mense kan byeenkom 
en veilig voel, is noodsaaklik. Oor die algemeen was daar onderbelegging in sulke 
ruimtes en na meer as twee dekades van demokrasie het baie parke en ander 
openbare ruimtes in verval geraak of word verwaarloos. 

Ons aanbod waar die DA regeer

• DA-bestuurde regerings sal openbare ruimtes wat tans deur wetteloosheid, rommel 
en verwaarlosing oorgeneem is, terugneem sodat dit weer plekke kan wees wat 
almal kan geniet. 

• Ons sal seker maak dat hulpbronne daaraan toegewys word om strate en openbare 
ruimtes skoon te hou, insluitende baie en sigbare asblikke, toepaslike afvalruimtes en 
afvalverwyderingsmeganismes. 

• DA-regerings sal seker maak dat munisipaliteite gereeld volgens ’n skedule gras sny 
en sypaadjies instandhou om te verhoed dat openbare ruimtes oorgroei raak. 

• Waar ons in regering is, sal ons ’n plan in plek sit om te verseker dat alle straatligte 
met LED-beligting werk. Die leeftyd van LED-beligting is langer, wat aftye sal 
verminder en gevolglik padveiligheid en -sekuriteit sal verbeter. Die gebruik van 
LED-ligte sal ook verseker dat ons  plaaslike regerings se koolstofvrylatings laag kan 
hou. Daar word geskat dat straatligte verantwoordelik is vir 30-60% van die plaaslike 
regering se totale koolstofvrylatings. 

• Die DA is daartoe verbind om in openbare geriewe te belê, veral in die 
instandhouding van huidige infrastruktuur, geriewe vir sport en ontspanning, en 
biblioteke. 

• Ons sal die netheid, veiligheid en instandhouding verseker van openbare 
strande, parke en ander ontspanningsruimtes, wat buiten hulle belangrikheid vir 
gemeenskaplike welstand ook noodsaaklik vir werkskeppende toerisme is. Ons sal 
verder voortgaan met ons veldtogte om die publiek aan te moedig om trots te wees 
op hierdie ruimtes. 

• Dit is noodsaaklik vir skoon, veilige, goed-onderhoude ruimtes dat die bronoorsake 
van agteruitgang, doeltreffende toepassing van verordeninge, werkende munisipale 
howe en publieke deelname aan die opstel van verordeninge aangespreek word. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is daarvan afhanklik 
dat, benewens ander pligte, inwoners hulle rommel verantwoordelik weggooi 
en munisipaliteite help om vinnig probleme aan te spreek deur dienskwessies te 
rapporteer.
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Hoe ons dinge gedoen kry in Tshwane, Saldanhabaai en George

Saldanhabaai – Biblioteke

Saldanhabaai het agt biblioteke geleë oor die hele munisipale area om al die 
gemeenskappe te dien. ’n Totaal van 174 690 mense het tussen Junie 2019 en Julie 
2020 die munisipale biblioteke besoek. 

Tshwane – Straatligte

Net ses kort maande nadat ons terug aan bewind gekom het in Tshwane het die  
DA-administrasie 75 000 straatligte herstel.

George – LED-ligte verminder koste en tye wat dit nie werk nie

In 2018 het die George-munisipaliteit begin om straatligte met moderne 
ligemissiediode(LED)-tipe straatligte te vervang. Die LED-straatligte sal 
elektrisiteitsverbruik met tot 50% verminder en het ’n geskatte werkleeftyd wat drie 
keer langer is as gewone straatligte, wat elektritisiteit- en onderhoudkoste spaar en 
staantye verminder.



Bou wêreldklas 
paaie en openbare 

vervoer
’n DA-regering sal belê in veilige, betroubare en bekostigbare openbare 
vervoer, en paaie wat goed in stand gehou is.
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Die uitdagings in die nasionale konteks

• Veilige, toeganklike en bekostigbare openbare vervoerinfrastruktuur is fundamenteel vir die 
sosio-ekonomiese vooruitgang van die land. 

• Openbare vervoer is dikwels oorvol en onveilig. Straatrowery en berowing kom dikwels voor. 
• Spoedoortredings, dronk- en roekelose bestuur, sowel as paaie wat swak onderhou is tel 

onder die top oorsake van padongelukke. 
• Regering-gesubsidieerde openbare vervoer soos treine skiet tekort aan gestruktureerde 

doeltreffendheid, ten spyte van die skedules op hulle webwerf. Treine daag óf glad nie op 
nie óf hulle is baie laat. In die Nasionale Huishouding Reisopname het 37,8% van verbruikers 
gesê dat skedules nie eers beskikbaar is nie. 

• Onlangse navorsing beraam dat die instandhoudingsagterstand van munisipale paaie R242 
miljard beloop. Die werklike koste is egter onbekend aangesien skattings baie verskil. 

• Stukkende verkeersligte is ’n algemene gesig in baie munisipaliteite en veroorsaak 
vertragings vir mense wat werk toe reis en vertraag besighede wat goedere en dienste 
verskaf.

Ons aanbod waar die DA regeer

• Die DA sal in veilige, betroubare en bekostigbare openbare vervoer en goed in 
standgehoude paaie belê. 

• DA-regerings sal seker maak dat ons die koste van die instandhoudingsagterstand van 
plaaslike paaie akkuraat meet om begrotings met groter doeltreffendheid toe te ken. 

• Ons sal vaardigheidoudits in departemente doen om seker te maak dat poste deur vaardige 
personeel gevul word. Ons sal ook vaardigheidkapasiteit en -tekorte by die jaarverslae van 
die betrokke owerheid insluit. 

• Waar ons regeer, sal ons daarna streef om ongeklassifiseerde paaie uit te wis deur paaie 
in landelike gebiede te klassifiseer en op die algehele konsolidering van die padnetwerk in 
Suid-Afrika aandring. 

• Benewens veiliger paaie sal ons ook padveiligheid en dissipline op die pad verbeter. Van die 
maniere waarop dit gedoen kan word, sluit in ’n vermeerdering in padwaardigheidstoetse 
langs die pad, nugterheidkontrolepunte en beslaglegging van voertuie vir ’n wyer reeks 
ernstige oortredings. 

• Verseker doeltreffende herstel en opgradering van verkeersligte om staantye te verminder, 
veral na reën en/of as gevolg van beurtkrag. 

• Ons sal openbare vervoerstelsels in metro’s integreer deur enkel “slim”-kaartjiestelsels te 
gebruik wat pendelaars toelaat om alle vorms van openbare vervoer, soos busse en taxi’s te 
gebruik. 

• Werk met die privaatsektor, soos taxiverenigings, om seker te maak dat openbare vervoer 
doeltreffend, volhoubaar en geïntegreer is. Dit kan gedoen word deur bestuurders en 
eienaars van minibustaxi’s by die Munisipale Geïntegreerde Vervoerplan in te sluit. 

• Moedig kompetisie en innovering aan tot die voordeel van die verbruiker in die metertaxi- 
en e-taxibedrywe. 

• Ondersoek die moontlikheid van gratis vervoer binne metro’s vir diegene wat werk soek, 
moontlik op aangewese dae en ure. 

• Maak seker dat alle openbare vervoer veilig en goed onderhou is, en voldoen aan die 
behoeftes van die gemeenskappe wat dit bedien terwyl daar gestreef word na beter 
toeganklikheid en bekostigbaarheid vir almal, insluitende gestremdes. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, benewens 
ander ander pligte, dat gebruikers die padwaardigheid van hulle voertuie sal onderhou en 
die padreëls gehoorsaam.



Hoe ons dinge gedoen kry in Kouga, Tshwane, Johannesburg,  
Kaapstad en George

Kouga – Volhoubare paaie

Jeffreysbaai se ekovriendelike (plastiek-) pad het in September 2020 by die jaarlikse 
Eco-Logic-toekennings twee toekennings ontvang. Die pad het Goud gewen in 
die Eko-Innoveringskategorie en Silwer in die Eko-Boukategorie. Die revolusionêre 
nuwe benadering tot die teer van paaie het die potensiaal om padleeftyd te 
verleng en instandhoudingskoste te verminder terwyl dit plastiekbesoedeling en 
klimaatsverandering bestry. Die gebruik van herwinde plastiek (1,8 miljoen plastieksakke 
per kilometer van pad) en die vervaardiging van die plastiekkorrels vir die teermengsel 
skep ook ekonomiese geleenthede vir gemeenskappe.

Nagenoeg R43 miljoen is op die herseëling van paaie spandeer en meer as R3,3 miljoen 
op die teer van paaie spandeer – vir die eerste keer in meer as ’n dekade.

Tshwane – Herstel van slaggate

Meer as 10 800 slaggate is deur die DA-administrasie in Tshwane herstel in die ses 
maande sedert hulle aan bewind gekom het.

Johannesburg – Instandhouding van paaie

Tussen 2016 en 2019 het die DA in Johannesburg 938km se paaie ’n nuwe blad gegee en 
R160m belê om die ineenstortende M2-hoofweg te rehabiliteer.

George en Kaapstad – Verbind mense met geleenthede

Die MyCiTi- en Go George-bussnelvervoerstelsel het die gesig van openbare vervoer 
in Kaapstad en George verander. In hierdie stede kan mense geleenthede najaag en 
toegang daartoe kry danksy bekostigbare openbare vervoer.

Belegging in toegewyde infrastruktuur het die fondasies gelê vir ’n ten volle 
geïntegreerde stelsel van openbare vervoer in Kaapstad, George en hulle omliggende 
areas, wat al meer mense verbind soos die netwerk groei.

Die dienste bied ook innoverende vervoeroplossings vir mense met spesiale behoeftes, 
insluitende passasiers in rolstoele en persone met gidshonde.
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Tree sterk teen 
misdaad op, 

sterker teen die 
oorsake daarvan

’n DA-regering sal belê in gelokaliseerde wetstoepassing en die plaaslike 
toestande wat in die eerste plek tot misdaad lei, aanspreek.



Die uitdagings in die nasionale konteks

• Gemeenskappe het in bykans elke munisipaliteit monumente vir rampokkergedrag, 
onwettige bedrywighede, kleiner en ernstige misdaad geword. 

• Al is daar hardwerkende polisiebeamptes wat hulle werk met integriteit doen, is daar al 
hoe minder vertroue in die polisie as gevolg van voorvalle waar wetstoepassing kriminele 
beskerm en lede van die publiek beseer. Meer as 42 000 sake waar die beskuldigde ’n 
polisiebeampte is, is tussen 2012 en 2019 by die Onafhanklike Polisie-ondersoekdirektoraat 
(OPOD) ingedien. Hierdie gevalle sluit ernstige misdade soos moord, verkragting, 
aanranding, marteling en skietvoorvalle in. Minder as 550 is egter opgelos. 

• Wetstoepassing beskik dikwels nie oor die nodige vaardighede en hulpbronne nie. Dit geld 
vir die hele strafregstelsel, beginnende by die onaanvaarbare hoë saaklas vir speurders, 
wat tot uiters lae skuldigbevindingskoerse lei. Dit beteken dat die polisie oor en oor met 
dieselfde kriminele op straat te doen kry. ’n Groot deel van die probleem is die tekort aan 
funksionele spesialisering en gespesialiseerde eenhede, bv. bende-eenhede, eenhede vir 
ernstige en gewelddadige misdade, gespesialiseerde ondersoekeenhede, ens. 

• Dit is ook tyd om te erken dat dit nie genoeg is om net op wetstoepassing te fokus 
om misdaad te bekamp en gemeenskappe veiliger te maak nie. Misdaad is dikwels ’n 
simptoom van breër ekonomiese, politiese en maatskaplike disfunksie. Dit is waar plaaslike 
regering ’n belangrike rol speel. 

• Wetstoepassing is egter ’n noodsaaklike eerste stap in die stabilisering van gemeenskappe 
wat deur misdaad geraak is, waarop belegging, werkskepping, maatskaplike kohesie, 
stedelike hernuwing en werkende geriewe en dienste sal volg. 

• Suid-Afrika moet dringend ons benadering tot openbare veiligheid moderniseer en 
herbedink.

Ons aanbod waar die DA regeer

• DA-regerings sal in gelokaliseerde wetstoepassing belê en die plaaslike toestande 
aanspreek wat in die eerste plek misdaad veroorsaak het. 

• DA plaaslike regerings staan aan die voorpunt van munisipale wetstoepassing en 
verkeerspolisiëring terwyl hulle die SAPD met hulle misdaadvoorkomingsmandaat 
ondersteun. Alhoewel polisiëring ’n nasionale funksie is, sal ons veg om dit al hoe meer 
op provinsiale en plaaslike vlak oor te neem. 

• Ons sal daarom die nasionale regering se poging om ’n enkele polisiediens af te dwing 
en die kaping van metropolisiedepartemente en munisipale wetstoepassing teëstaan. 
DA-regerings sal hierdie geveg al die pad na die Grondwetlike Hof toe neem as dit moet. 
Ons sal dienooreenkomstig ook pogings om alle verkeerstoepassing in ’n nasionale 
verkeersdiens te sentraliseer teëstaan deur onvanpaste bepalings in die Wet op 

• Administratiewe Beregting van Padverkeersmisdrywe (AARTO) en die 
Padverkeersbestuurkorporasiewet (RTMC) teen te staan. 

• Gespesialiseerde polisie-eenhede, bv. eenhede vir landelike veiligheid, moet nasionaal 
weer ingestel word, maar is ook plaaslik belangrik wanneer dit volgens die aard 
van die heersende misdaad in die munisipaliteit of streek aangepas word. Dit kan 
bevegting van seestropery, ongemerkte “ghost squad”-verkeerstoepassingsvoertuie 
om roekelose en nalatige bestuur te beheer, eenhede vir die bevegting van 
metaaldiefstal, en bende- en dwelmeenhede insluit. 

• DA-munisipaliteite sal met die Departement van Justisie en die Nasionale 
Vervolgingsgesag saamwerk om ’n netwerk van munisipale howe te stig en 
te ondersteun vir die doeltreffende verwerking en toepassing van munisipale 
verordeninge en verkeersoortredings, wat kern munisipale bevoegdhede is. 
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•  Doeltreffende polisiëring van die openbare orde is noodsaaklik vir vertroue. Waar 
daar protesaksies is, is die rol om seker te maak dat alle regte gehandhaaf word. 
’n Langtermyn doelwit is die implementering van die dra van lyfkameras deur alle 
wetstoepassers om beskikbare bewyse in sake teen wetstoepassers te versterk. 

• Ons koester vennootskappe met plaaslike belanghebbers en sal help om hulpbronne 
vir buurtwagte, misdaadpatrollies en ander gemeenskappolisiëringstrategieë soos 
die gebruik van reserviste en die “Rent-a-Cop”-model in plek te sit en hulpbronne 
daarvoor opsy te sit. 

• DA-munisipaliteite sal belê in die werwing, opleiding, voorsiening, toerusting en 
integrasie van plaaslike wetstoepassing met buurtwagte. 

• DA-regerings sal belê in misdaadintelligensiedienste en slim polisiëring 
wat inligtinggedrewe, intelligensiegedrewe en datagedrewe is. Dit sluit 
kringtelevisiekameras, geweervuur-opsporing, misdaaddata-ontleding, geïntegreerde 
en rekenaargesteunde oproephantering, uitstuur- en mobiele stelsels in voertuie 
wat die polisie meer verantwoordelik en aanspreeklik maak, en misdaad- en 
besigheidsinligting genereer wat doeltreffende bestuur moontlik maak. 

• Ons sal hofmoniteringseenhede vir swak-vervolgde misdade implementeer, 
bv. bendegeweld, verkragting, plaasmoorde, dronkbestuur, ens. Lede van die 
hofmoniteringseenhede woon hofsittings by om die prosedures in die hof waar te 
neem om ondoeltreffendhede van die polisie en howe te vind. 

• DA-regerings sal daarop fokus op seker te maak dat ons sterk teen misdaad 
optree, maar selfs sterker teen die oorsake daarvan. Sterk optrede teen die oorsake 
fokus op die elemente wat binne die beheer van die plaaslike regering val. Dit 
sluit gemeenskapsgeriewe, ontspanning- en sportgeriewe, plaaslike ekonomiese 
ontwikkeling, stedelike hernuwing, maatskaplike ontwikkeling-ingrypings, 
ondersteuning vir vroeë kinderontwikkeling, skoolhulpbronbeamptes in uniform in 
hoërisiko skole, en jeugkampe en kadetprogramme, en eliminering van blootstelling 
aan geweld. 

• Die DA sal seker maak dat waar ons regeer, ons die meeste maak van die beperkte 
polisiëringshulpbronne en beperkte magte onder ons beheer deur in opleiding te belê 
en ’n gehalte van dissipline te verseker met goed ondersteunde opleidingskolleges, 
deurlopende gehalte opleiding, blootstelling aan internasionale opleiding, eksterne 
oorsig en te verseker dat daar ’n werkende en onafhanklike burgerlike oorsigkomitee 
en vaardige interne-ondersoekkapasiteit is. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, 
benewens ander pligte, dat inwoners wakker en betrokke bly deur aan te sluit en/of 
deel te neem aan dinge soos buurtgroepe en gemeenskappolisiëringsforums. 
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Hoe ons dinge gedoen kry in Nelson Mandelabaai, Kaapstad, Tshwane, 
Stellenbosch en Midvaal

Nelson Mandelabaai – Metropolisie

Toe die DA in 2016 die Nelson Mandelabaai-metro oorgeneem het, het ons die eerste 
werkende metropolisiedepartement ooit op die been gebring.

Kaapstad – Landelike veiligheid 

Die stad Kaapstad het die Eenheid vir Toepassing van Landelike Veiligheid, wat uit 21 
beamptes bestaan, gestig. Die eenheid werk in landelike en semi-landelike areas soos 
Morningstar, Philadelphia en die Philippi Tuinbougebied.

Beamptes sal ’n verskeidenheid patrolliemetodes inspan, insluitende voetpatrollies 
en motorfietspatrollies. Hulle sal ook periodieke voertuigstoppunte instel in hulle 
ontplooiingsareas.

Tshwane – Binnestedelike Metropolisiestasie

In ’n poging om die Tshwane-middestad veiliger te maak, stig die DA-administrasie ’n 
metropolisie-stasie wat in die middestad gebaseer is en deur 100 metropolisiebeamptes 
beman word.

Stellenbosch – Veiligheidsinisiatief

Die Stellenbosch-munisipaliteit het in 2014 die Stellenbosch Veiligheidsinisiatief 
(SVI) begin om die plaaslike SAPD in die stryd teen misdaad te ondersteun. Die SVI 
het ’n gesentraliseerde radiokommunikasienetwerk geskep wat al die vennote in die 
SVI-netwerk verbind, insluitende private sekuriteitsmaatskappye (18 maatskappye), 
buurtwagte en plaaslike wetstoepassing om vinnige inligtingsvloei en reaksietyd op 
voorvalle te fasiliteer. 

Midvaal - Kringtelevisie en GPF’s

Midvaal-munisipaliteit werk met die verskeie gemeenskappolisiëringsforums in 
sy gemeenskappe en maak ’n aansienlike belegging vir groter veiligheid deur sy 
kringtelevisienetwerk uit te brei met die verkryging van kringtelevisiekameras en ’n 
hommeltuig vir polisiëring in veral landelike plaasgebiede.
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Bring werk en 
belegging na die 

plaaslike ekonomie
’n DA-regering sal daarop fokus om eers die basiese dinge reg te kry, as die 
grondslag om belegging en werk in te bring. Daarbenewens is ons verbind 
tot verbetering van die besigheidsomgewing deur dit makliker te maak om 
besigheid te doen.
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Die uitdagings in die nasionale konteks

• Pogings om die plaaslike ekonomie te ontwikkel, is gekenmerk deur wit olifante en 
politiese ydelheidsprojekte wat die meeste van Suid-Afrika se sukkelende munisipaliteite 
nie kan bekostig nie. 

• Ekonomiese projekte wat rondom ’n strewe na SEB ontwerp is, is gebruik as metode om 
die plaaslike politiese elite te bevoordeel ten koste van die breër gemeenskap. 

• In 2020 het die Nasionale Tesourie die provinsies se begroting met R209,7 miljard gesny 
en munisipale toelae met R17,7 miljard oor die volgende drie jaar. 

• Vir die meeste munisipaliteite sal Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling die meeste baat 
uit ’n fokus op basiese dienslewering, infrastruktuurontwikkeling en assessering van 
regulerende ingrypings wat besigheidsaktiwiteit op die plaaslike vlak ontmoedig. 

• Een uit elke ses mense wat in Suid-Afrika werk, werk in die informele ekonomie. Plaaslike 
regering is die beste geleë om die informele ekonomie te laat gedy. 

• Die informele voedselekonomie gee werk, direk of indirek, aan bykans drie miljoen 
mense. Dit is meer as die aantal wat in die formele voedselbedryf werk. Onvoldoende 
openbare infrastruktuur, bv. water, ablusiegeriewe, asblikke, ens, maak dit egter moeilik 
om in die informele ekonomie besigheid te doen. 

• Die tekort aan behoorlike verskaffing van handelruimtes en voldoende regulering deur 
die uitreiking van handelspermitte skep konflik tussen formele besigheid, formele en 
informele handelaars, sowel as die gesondheid- en veiligheidsbehoeftes van die publiek. 

• Veranderings en/of verwydering van afgemerkte handelsareas word dikwels gedoen 
sonder om handelaars te raadpleeg.

Ons aanbod waar die DA regeer

• Waar ons die eerste keer aan bewind kom, sal, deur eenvoudig die basiese dinge reg te 
kry, die grootste bydrae wees wat ons aan inwoners se ekonomiese welstand kan maak. 
Daarbenewens is ons verbind tot verbetering van die besigheidsomgewing deur dit 
makliker te maak om besigheid te doen. 

• DA-regerings sal probeer om dit makliker te maak om besigheid te doen deur die tyd, 
koste en aantal prosedures wat dit neem om ’n boupermit te kry, eiendom te registreer, 
kontrakte te implementeer en elektrisiteit te kry te verminder. Dit is die plaaslike 
regeringsmaatreëls wat die Wêreldbank gebruik om te meet hoe maklik dit is om besigheid 
te doen. 

• Regerings skep nie oral deur die ekonomie werk nie, maar as hulle munisipaliteite goed 
bestuur, kan hulle die beleggers en entrepreneurs lok wat werk skep. Die Uitgebreide 
Openbare Werke-program bied tydelike werkgeleenthede en moet deursigtig gebruik 
word as wegspringplek vir volle indiensname, nie as ’n einddoelwit nie. 

• Daardie munisipaliteite wat dit regkry om die basiese dienste te lewer, kan meer doen om 
die plaaslike ekonomie aan te wakker. Munisipaliteite moet vroeg belê in navorsing wat die 
mededingende voordele van die plaaslike ekonomie ondersoek en mik na die sektore van 
die ekonomie wat die grootste potensiaal vir groei toon. 

• Ons sal verhoudings met strategiese besigheidsvennote in plaaslike belangrike sektore 
formaliseer. 

• Munisipale verkryging sal nie diegene met politieke konneksies verryk nie, maar sal 
ongelykheid verminder deur bevoegde, waarde-vir-geld-diensverskaffers te gebruik wat 
ons toelaat om betroubare basiese dienste en openbare infrastruktuur vir almal te lewer. 

• Post-pandemie informele handel en ekonomiese aktiwiteit, indien dit met ’n 
instaatstellende benadering proaktief en doeltreffend gereguleer word, sal selfs meer 
belangrik vir plaaslike welvaart word. 
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• Die beslaglegging van die eiendom van informele handelaars sal ’n laaste uitweg wees as 
strafmaatreël vir ernstige oortredings. 

• Ons sal seker maak dat identifikasie van handelaars slegs aangevra sal word waar 
daar redelike vermoede is van ’n oortreding of onwettige aktiwiteit, of wanneer dit vir 
administratiewe doeleindes nodig is, soos vir die uitreiking van ’n handelspermit. 

• Ons sal seker maak dat die amptelike handelsareas goed geleë is in plekke met ’n hoë 
voetverkeer. 

• Ons sal seker maak dat die koste van handelspermitte nie onbekostigbaar is nie en dat 
maatreëls in plek is om handelaars wat nie permitte kan bekostig nie te ondersteun, of dat 
daar areas is waar op sekere tye sonder permitte handel gedryf kan word. Daar sal steeds 
aan regulasies betreffende stalletjiegrootte, gesondheid, ens. voldoen moet word. 

• Ons sal toepaslike infrastruktuur vir informele handel verskaf, afhangende van die tipe 
aktiwiteit. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, benewens 
ander pligte, dat die publiek besigheidsgeleenthede identifiseer en gebruik maak van enige 
dienste wat hulle munisipaliteit bied, sowel as om te sê wat die uitdagings om besigheid te 
doen is en wat die munisipaliteit kan doen om geleenthede te skep. 
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Hoe ons dinge gedoen kry in Midvaal, Kaapstad en die hele Wes-Kaap

Midvaal – Raak ontslae van burokratiese rompslomp 

Midvaal het ’n Belegging-en-Retensiekomitee wat as ’n eenstopwinkel optree vir 
enigiemand wat in Midvaal wil belê.

Verskeie munisipale departemente word op die komitee verteenwoordig, insluitende 
ingenieurswese, gemeenskapsdiens en regsdienste. Die doel van die komitee is om 
al die inligting wat beleggers nodig het op een plek beskikbaar te maak, insluitende 
inligting oor die identifisering van terreine, beskikbare infrastruktuur en dienste en 
grondgebruik.

Kaapstad – Gemaklikheid om sake te doen 

Die stad Kaapstad was die toppresteerder in Suid-Afrika in die “Doing Business” 
opname wat deur die Wêreldbank uitgevoer is.

Die stad se prestasie is teen ander groot metro’s gemeet.

Wes-Kaap – Werkloosheid 

Teen 29,1% het die Wes-Kaap steeds die laagste uitgebreide werkloosheidsyfer in Suid-
Afrika, 17,3 persentasiepunte laer as die gemiddeld vir die ander agt provinsies. Dit is 
volgens die jongste Stats SA Kwartaallikse Werkmagopname (QLFS) wat in Augustus 
2021 bekendgemaak is.
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Werk saam vir 
volhoubare 
behuising

’n DA-regering sal die omvang vergroot van behuising wat deur 
private inisiatief gelewer word, behuisingsopsies diversifiseer en 
seker maak dat meer mense hulle huise besit.
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Die uitdagings in die nasionale konteks

• In Julie 2020 het die ANC in die Parlement besluit om R2,26 miljard van die 
Departement van Menslike Nedersettings se begroting vir 2020-21 te sny. 

• In Oktober 2020 is ’n verdere R345 miljoen van Behuising na SAA oorgedra. 
• Ten spyte van ’n nasionale titelakte agterstand van meer as 893 000 het die 

Departement aangekondig dat die Hersteltoelaag vir Titelaktes afgeskaf sal word. 
• Tussen 2018 en 2020 is R405 miljoen van die stad Kaapstad se Ontwikkelingstoelaag 

vir Menslike Nedersettings-begroting gesny, en R155 miljoen van sy Stedelike 
Nedersetting Ontwikkelingstoelaag-begroting. Munisipaliteite oor die land heen is 
in dieselfde posisie waar behuising aangevra word teen ’n agtergrond van minder 
befondsing deur nasionale toewysing. 

• Provinsies is deur die nasionale Departement van Menslike Nedersettings ingelig dat 
geen nuwe topstruktuurprojekte sonder die nasionale departement se goedkeuring 
toegeken mag word nie. 

• Munisipaliteite wat ’n hoë instroming van binnelandse inwoners en internasionale 
immigrante ervaar, sukkel veral. Een van verskeie probleme is dat veranderlikes in die 
formules vir die billike deel en voorwaardelike toelaes gebaseer is op data wat nie op 
hoogte van migrasiepatrone bly nie. 

Ons aanbod waar die DA regeer

• Waar ons regeer sal ons veilige, energiedoeltreffende behuising ondersteun wat 
deur selfbou gelewer word, wat help om behuisingsopsies te diversifiseer en seker te 
maak dat meer mense hulle huise besit. 

• Waar ons by plaaslike regerings ingestem word, sal ons met die werklikheid van 
verminderde begrotings vir behuising moet werk. 

• Ons sal voortgaan om die lewering van titelaktes aan voorheen-geboude en enige 
nuwe, maar beperkte, staatgesubsidieerde behuising te prioritiseer sodat ontvangers 
hulle huise wettiglik kan besit. Dit ondersteun ook die sekondêre mark vir behuising, 
aangesien dit toelaat dat huise veilig verkoop kan word en kopers aanmoedig om 
teen billike pryse te koop. 

• Ons sal ongebruikte stukke grond in staatsbesit vir behuisingsontwikkelings 
vrystel, terwyl die potensiaal van die grond vir ander ekonomiese of maatskaplike 
doeleindes in ag geneem word. Staatsgrond moet egter nie ongebruik lê terwyl 
mense nie in ordentlike nedersettings woon nie. 

• Die fokus sal geplaas word op fasilitering van die verdigting van bestaande, 
goedgeleë en lae-digtheid buurte deur toepaslike sonering en belegging in 
infrastruktuur. 

• Waar haalbaar sal ons die in situ opgradering van informele nedersettings verseker 
en inwoners van vorige informele nedersettings verblyregsekuriteit gee. 

• Ons sal lyste bestuur vir behuisingsgeleenthede, insluitende gedienste persele, 
wat geloofwaardig en vry van manipulasie is en die ontwikkeling van ’n standaard, 
deursigtige en regverdige proses vir die bepaling van begunstigdes verseker. 

• Ons sal probeer verseker dat ruimtebeplanningsprojekte ons natuurlike omgewing 
en erfenis vir toekomstige generasies beskerm. 

• Die DA sal internasionale beste praktyk toepas deur seker te maak dat munisipaliteite 
’n databasis van daklose mense het. Dit is onmoontlik om haweloosheid te takel 
sonder inligting oor wie haweloos en wat hulle omstandighede is. 

• In beginsel moet niemand op die straat leef nie en die DA is daartoe verbind om 
deur ’n kombinasie van sosio-ekonomiese ingrypings daklose mense te help om 
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hulleself weer van die straat af te vestig. In die medium- tot langtermyn deur ’n 
groeiende ekonomie te fasiliteer, wat meer mense aan die werk kry en ’n inkomste 
gee. In die korttermyn deur met die burgerlike samelewingsorganisasies wat 
die haweloses help en met provinsiale departemente saam te werk om tydelike 
plekke van veiligheid en ander maatskaplike dienste te verskaf. In die onmiddellike 
korttermyn, waar daar geen alternatiewe is nie, kan die haweloses nie gekriminaliseer 
word nie. 

• Die DA sal beginselvaste regstappe doen om onwettige grondbesettings te voorkom 
en te stop. 

• Waar ons regeer, wil ons verseker dat behuisingsontwikkeling veilig, gestruktureerd 
en regverdig is, en met formele dienste wat aan mense op waglyste gelewer kan 
word. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, 
benewens ander pligte, inwoners wat nie onwettig grond beset, dubbel voordeel trek 
“double dip” of by die tou indruk nie, wat dan behuising en dienslewering vir almal 
vertraag. 
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Hoe ons dinge gedoen kry in Kaapstad, Stellenbosch en die res van  
die Wes-Kaap

Kaapstad – Maatskaplike behuising

Die stad Kaapstad gaan voort met sy planne vir bekostigbare maatskaplike behuising in 
die middestad van Kaapstad, maar ook in ander goedgeleë terreine oor die metro heen.

Daar is verskeie Stadsgedrewe projekte in die sentrale Kaapstad-area met groot 
mylpale wat na verwagting in die nabye toekoms bereik sal word. Hierdie projekte 
vorm deel van die Stad se beplande ontwikkeling van meer as 2 000 bekostigbare 
behuisingsgeleenthede op goedgeleë stukke grond in en naby stadsentrums oor die 
metro heen om groter ruimtelike gelykheid te fasiliteer.

Die Stad werk ook met die Wes-Kaapse Regering saam om die innoverende 
Conradie Better Living Model-ontwikkeling in Pinelands wat 3 600 bekostigbare 
behuisingsgeleenthede sal lewer, aan te help.

Stellenbosch – Behuisingstoep

Die Stellenbosch Munisipaliteit Behuisingstoep is onderneem as deel van die proses 
om die databasis van die vraag na behuising op te dateer. Die Behuisingstoep is 
’n instrument wat ontwikkel is sodat behuisingsaansoekers maklik toegang tot die 
databasis kan kry, vir geleenthede aansoek doen en hulle inligting opdateer. 

Wes-Kaap – Behuising en titelaktes 

Tydens die 2019/2020 finansiële jaar het die DA-geleide regering in die Wes-Kaap  
16 217 behuisingsgeleenthede uit ’n teiken van 16 859 gelewer.

Om te verseker dat begunstigdes volle eienaars van hulle huise word, het die Wes-Kaap 
8 491 titelaktes van ’n teiken van 7 000 gelewer.



30

Neem ’n holistiese 
benadering om 
gemeenskappe 
gesond te hou

’n DA-regering sal seker maak dat alle departemente toegerus is en saamwerk om 
die risiko’s wat tot swak gesondheid lei, te verminder, om doeltreffend te reageer 
teen gesondheidsnoodgevalle en om algeheel positiewe gesondheidsuitkomste 
te behaal. 
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Die uitdagings in die nasionale konteks

• Die Covid-19-pandemie het gewys watter noodsaaklike rol plaaslike regerings het om 
gesondheidsuitkomste te behaal. 

• Veilige drinkwater, sanitasie en higiëne is noodsaaklik vir menslike gesondheid en 
welstand. En tog beteken onvoldoende waterinfrastruktuur dat hierdie maatreëls om 
aansteking te voorkom aan baie van die land se kwesbaarste burgers onbeskikbaar is. 

• In die algemeen is goeie gesondheid afhanklik van huise wat veilig en vry van  
fisiese gevare is. Daarteenoor dra onvoldoende behuising tot gesondheidsprobleme soos 
chroniese siektes en beserings by. Dit kan skadelike uitwerkings op kinderontwikkeling hê. 

• Huishoudings sonder elektrisiteit maak gebruik van alternatiewe wat hulle risiko van 
brandverwante ongelukke verhoog. 

• 12 921 mense het in 2019 hulle lewens op Suid-Afrika se paaie verloor en 12,5% 
van onnatuurlike sterftes is deur motorongelukke veroorsaak. Suid-Afrika se 
padongeluksterftesyfer in 2016, naamlik 25,9 per 100 000 van die bevolking, was meer as 
die gemiddelde syfers vir alle middel-inkomste lande (18,0). 

• Middelmisbruik is ook ’n enorme maatskaplike probleem in Suid-Afrika met aansienlike 
gesondheidsimplikasies. Die Suid-Afrikaanse Gemeenskapsepidemiologie-netwerk oor  

• Dwelmgebruik (SACENDU) beraam dat 80% van die sterftes van Suid-Afrikaanse jong 
mans alkoholverwant is. Meeste middelmisbruik kan tot impulsiewe gedrag en swak 
oordeel lei. Alkoholmisbruik dra by tot gevaarlike seksuele gedrag, wat die kanse op MIV 
en ander seksueel-oordraagbare siektes, sowel as lewersiektes, neurologiese steurings 
en chroniese geheuesteurings vergroot, terwyl opioïede soos morfien en heroïen 
tot onbedoelde oordosering kan lei. Langtermyn dwelmmisbruik kan ook die fisiese 
gesondheid van die gebruiker aantas, veral die niere, lewer, hart en longe. 

Ons aanbod waar die DA regeer

• Waar die DA regeer sal ons seker maak dat alle departemente toegerus is en 
saamwerk om die risiko’s wat tot swak gesondheid lei, te verminder, om doeltreffend 
op gesondheidsnoodgevalle te reageer en om oor die algemeen positiewe 
gesondheiduitkomste te behaal. 

• Ons erken dat die goeie gesondheid van ’n gemeenskap afhanklik is van toegang tot 
basiese ondersteunende dienste soos water en elektrisiteit, sanitasie, behuisingstoestande, 
veilige paaie deur doeltreffende verkeersbeheer, en akkurate gesondheidsinligting, 
benewens baie ander faktore wat die beste op plaaslike regeringsvlak aangespreek word. 

• Ons sal die beoogde uitfasering van paraffien as huislike brandstof en vervanging 
deur veiliger alternatiewe soos metanol vir die maak van kos, wat verskeie voordele bo 
paraffien het, ondersteun. 

• Die burgerlike samelewing is ’n noodsaaklike rolspeler in die bevordering van openbare 
gesondheid en die bereiking van gesondheidsuitkomste. Ons sal met die burgerlike 
samelewing saamwerk om gesondheidsinligting te versprei en om op hoogte te bly van 
die gesondheidsuitdagings waarvoor gemeenskappe te staan kom. 

• Ons sal veral met NRO’s en ander regeringsfere saamwerk om ’n strategie te ontwikkel 
om geestesgesondheidondersteuning te bied en om alkohol- en dwelmmisbruik te beveg 
waar ons regeer. 

• DA-regerings sal verordeninge goedkeur en toepas om die besoedeling van ons natuurlike 
omgewing wat tot siekte of besering kan lei, te voorkom. 

• Inwoners het regte en verantwoordelikhede. Hierdie aanbod is afhanklik van, 
benewens ander pligte, dat gemeenskappe luister na die gesondheidsinligting wat aan 
hulle gegee word. 
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Hoe ons dinge gedoen kry in Drakenstein, Johannesburg en Mosselbaai

Drakenstein – Reageer holisties op gesondheidsnoodgevalle

Die Drakenstein-munisipaliteit het meer as R1 miljoen aan NRO-vennote gegee om op 
voedselsekuriteit vir inwoners te bestee tydens COVID-19-grendelvlak 5. Drie munisipale 
geboue is toegerus en beman om tydens die grendeltydperk verblyf, ablusiefasiliteite 
en drie maaltye per dag aan meer as 170 dakloses te verskaf.

Johannesburg – Pak middelmisbruik

Die DA-geleide regering het tussen 2016 en 2018 as deel van die stad se geïntegreerde 
strategie homself daartoe verbind om middelmisbruik uit te wis. As gevolg daarvan is 5 
middelmisbruiksentrums in Tladi, Soweto (Johannesburg se eerste townshipgebaseerde 
rehabilitasiesentrum), River Park, Eldorado Park Uitbreiding 9, Joubert Park in die 
middestad, sowel as die Golden Harvest-binnepasiëntfasiliteit in Northwold geopen.

Mosselbaai – Kliniekvennootskap tussen PetroSA en Mosselbaai-munisipaliteit 

Nadat die gemeenskap ’n behoefte aangedui het, het die Mosselbaai plaaslike 
munisipaliteit met PetroSA (’n entiteit van die Departement van Energie) saamgewerk 
om gesondheidsgeriewe in KwaNonqaba en D’Almeida te verbeter. PetroSA het

R23,9 miljoen in drie projekte belê as deel van hulle korporatiewe maatskaplike 
beleggingsprogram en die munisipaliteit het grond geskenk vir ’n nuwe kliniek. 



Regeer in 
belang van die 

mense
’n DA-regering sal homself daartoe verbind om in belang van die mense 
te regeer deur korrupsie uit te roei, beste praktyke in goeie regering 
toe te pas, en die herstelvermoë van gemeenskappe deur doeltreffende 
ramprisikobestuur te verseker.



Die uitdagings in die nasionale konteks

• Korrupsie, aanstelling van onbekwame individue in sleutel munisipale funksies, en swak 
beplanning is kenmerke van die meeste van Suid-Afrika se munisipaliteite. 

• Inwoners verwag al hoe meer dat dienste nie gelewer sal word nie en lewer dienste vir 
hulself of gebruik privaat maatskappye en gemeenskapsorganisasies. 

• Hardwerkende Suid-Afrikaners betaal belasting aan korrupte beamptes en installeer 
dan hulle eie boorgate vir water, hulle eie sonkrag vir elektrisiteit en sommige maak 
selfs hulle eie paaie reg, hulle eie strate skoon en maak seker dat hulle verkeersligte 
werk. Daar is geen betekenisvolle sosiale kontrak as korrupte en onbevoegde 
regerings hulle beloftes sonder gevolge kan breek nie. 

• Benewens ondoeltreffende lewering van dag-tot-dag dienste, het baie munisipaliteite 
nie maatreëls in plek om die erns of gevolge van rampe te verlig nie. Rampe soos 
droogtes, vloede en brande kan en sal gebeur. Hierdie voorvalle kan jare van 
ontwikkelingsbeplaning en implementering vernietig en vertraag as die toepaslike 
hulpbronne, personeel en planne nie in plek is nie. 

Ons aanbod waar die DA regeer

• ’n DA-regering sal daartoe verbind wees om in belang van die mense te regeer deur 
korrupsie uit te roei, beste praktyk in goeie regering toe te pas en die herstelvermoë 
van gemeenskappe deur doeltreffende risikobestuur te verseker. 

• DA-regerings sal diensvlakooreenkomste (DVO’s) en omkeertye op insameling van 
rommel, gebarste pype, elektriese foute, slaggate en ander navrae wat gemaak is 
duidelik kommunikeer. Ons sal ook elke DVO en omkeertyd met die verantwoordelike 
politiese hoof/individu koppel om toerekeningsvatbaarheid te verseker. 

• Waar ons regeer het ons ’n rekord van die vermindering van vrugtelose en 
verkwistende uitgawes en om personeelkoste laag te hou. 

• Ons is daartoe verbind om grootmaatverskaffers betyds te betaal om 
diensonderbrekings te vermy en om alle verskaffers binne 30 dae te betaal. 

• Indien ’n DA-regering inwoners rente op onbetaalde diensheffings vra, sal dit ook 
belowe om inwoners rente te betaal op betalings wat verkeerdelik aangegaan is of 
ander onvrywillige krediet op hulle rekeninge. 

• Ons sal seker maak dat daar doeltreffende rekeningstelsels is om vertroue in te 
boesem en seker te maak dat verbruikers wat dit kan bekostig, betaal, wat ons 
regering in staat stel om beter ondersteuning vir behoeftige inwoners te bied. 

• Ons sal korrupsie veg deur kaderontplooiing en korrupte verkrygingsprosesse te stop. 
• Ons sal ’n voorsieningskettingbestuurbeleid ontwikkel wat gehalte en waarde vir geld 

deeglik nagaan. Dit sal verseker dat problematiese verskaffers wat nie op die nodige 
standaard lewer nie, geswartlys sal word om verdere besigheid met hulle plaaslike 
regering te doen. 

• Ons sal seker maak dat regeringsamptenare regverdig aangestel word op grond van 
die waarde wat hulle na die organisasie bring en nie hulle politieke konneksies nie. 

• Waar daar ’n voortdurende mislukking van basiese dienste is en besprekings met 
die munisipaliteit nie die probleem kon oplos nie, ondersteun die DA munisipale-
inwonersverenigings in die gebruik van alle middele om hulle regte teen plaaslike 
regerings af te dwing. 

• Ons sal seker maak dat doeltreffende rampbestuurplanne in plek is vir munisipaliteite 
waar ons regeer, met voldoende hulpbronne om dit te implementeer. Dit sluit in 
voldoende brandweer- en reddingsvoertuie vir elke gemeenskap wat ons bestuur. 
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• In die belang van deursigtigheid verbind die DA homself tot die oopstel van die 
tenderproses by die beoordelingsfase en die oopstel van Raadsvergaderings. 

• Die DA sal regeringsinteraksie met inwoners moderniseer deur in e-regering te belê 
sodat daar pynloos met die regering gewerk kan word en redes om persoonlik na ’n 
regeringsgebou te kom, uitgeskakel word. 

• DA-regerings sal seker maak dat GOP’s in konsultasie met soveel belanghebbers as 
moontlik ontwikkel word. Dit sal alle inwoners in staat stel om ’n inset te lewer in die 
ontwikkeling van die dorp of stad waarin hulle woon. 

Hoe ons dinge gedoen kry in Tshwane en ander DA-munisipaliteite

Oudtshoorn se verbetering van finansiële bestuur oor die afgelope vyf jaar

Die Oudtshoorn Munisipaliteit was op die rand van bankrotskap voor die DA oorgeneem 
het en het in die afgelope vyf jaar reuse treë in sy finansiële herstel geneem.

Die kontantposisie het oor die laaste 5 finansiële jare van ’n kontantvloeitekort van 
bykans R110 miljoen in Augustus 2015 tot ’n positiewe kontantvloei van R177 teen Junie 
2020 verbeter.

Skuldinvordering het van 86% in vroeë 2016 tot meer as 96,5% in 2019 gegroei.

DA-munisipaliteite – Skoon oudits

Vir die 2019/20 finansiële jaar het 18 van die Wes-Kaap se 30 munisipaliteite skoon 
oudits ontvang, en hulle is almal deur die DA regeer.

Vyf van die sewe munisipaliteite wat hulle skoon ouditstatus al vier jaar lank volhou, 
word deur die DA regeer. Hulle is Witzenberg, Kaap Agulhas, Kaapse Wynland-distrik en 
Overstrand in die Wes-Kaap, en Midvaal in Gauteng.
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