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VOORWOORD
Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Middag
Humsterland herindelen tot één gemeente Westerkwartier. De herindeling zorgt voor een
bestuurlijk sterke gemeente, in een streek die van oudsher met elkaar verbonden is. Onze
nieuwe gemeente bestaat dan uit ruim 62.000 inwoners. Op 21 november 2018 kunt u beslissen
hoe de politieke toekomst van onze nieuwe gemeente eruit komt te zien. Met uw stem voor de
VVD stemt u voor ruimte voor uzelf.
VVD Westerkwartier geeft u de ruimte die u nodig heeft om te wonen, werken en leven in onze
nieuwe gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat u zelf het beste weet welke ruimte u nodig heeft.
Wij willen u deze ruimte geven. Door ruimte te geven en zelf ruimte te krijgen is er ruimte om
te doen, te ervaren en te ontwikkelen. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle inwoners. Dat is waar de VVD voor
staat!
Wij geloven in het geven van ruimte en vertrouwen. Vrijheid in geborgenheid, zodat iedereen
de ruimte krijgt die bij hem of haar past. We komen op voor de belangen van die mensen die
afhankelijk zijn van onze inzet en de ruimte die wij krijgen om het ook voor hen zo goed
mogelijk te regelen binnen de gemeente Westerkwartier.
Wij vinden het Westerkwartier prachtig en willen het graag zo houden, zonder dat alle
ontwikkelingen op slot worden gezet. Met ruimte voor elkaar.
Als het aan ons ligt krijgen we een gemeente die zich richt op haar kerntaken, een gemeente die
ervoor zorgt dat het hier goed leven, wonen, werken, leren, ondernemen en zorgen is. Zodat u
zoveel mogelijk de ruimte krijgt om te genieten in onze gemeente.
Als de gemeente zich beperkt tot haar kerntaken komt er geld vrij om te besteden aan
initiatieven uit de samenleving. Daar zou het wat ons betreft om moeten draaien:
toekomstgericht en vraag gestuurd! Dit vraagt om durf en lef van u en ons om deze verandering
samen mogelijk te maken. Hoe? Door uw opdracht aan ons mee te geven in deze verkiezingen.
We geven een voorzet in dit verkiezingsprogramma, maar horen graag van u waar we het
verschil kunnen maken. Praat met ons mee. Waar bent u tevreden over, maar ook waaraan ergert
u zich en wat zou u graag anders zien. Wij hopen u te treffen gedurende de
verkiezingscampagne. U kunt het ons natuurlijk ook laten weten via sociale media of de mail.
Wij geven u graag de ruimte….
Uw stem is belangrijk op 21 november. Hiermee geeft u ons de ruimte zoveel mogelijk van dit
VVD verkiezingsprogramma te realiseren.

VVD Westerkwartier
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan muren en een dak
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig
voelt. Het is de plek waar je kinderen opgroeien, waar je thuiskomt na een dag werken, leren
of recreëren. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen
op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.


















Ieder van de 41 dorpen in het Westerkwartier heeft zijn eigen identiteit, een eigen karakter.
Het is belangrijk om de eigen identiteit van en de leefbaarheid in onze dorpen te behouden.
We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor
mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
De VVD wil bij nieuwbouw inzetten op gasloze en energie neutrale woningen en
gebouwen. Nul op de meter.
Gasloos betekent niet persé leidingloos. Daarom moet er aandacht zijn voor de
ondergrondse infrastructuur. Dus mantelbuizen om toekomstige ontwikkelingen makkelijk
en snel te kunnen toepassen.
Bouwen is maatwerk. Naast een eigen identiteit heeft ook ieder dorp een eigen
bouwbehoefte. Het bouwen moet worden afgestemd op de behoefte en samenstelling van
de inwoners. Hierbij moet er ruimte zijn voor alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld
Tiny Houses of Kangoeroewoningen.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen.
Hierbij hoort ook dat woningen eenvoudig aangepast moeten kunnen worden waardoor
mensen langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.
Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De
gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van
doorstromen.
Er moeten voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn, ook in de
huursector. Daarnaast is er een gedeelde verantwoordelijkheid in die zin dat ouderen zich
er bewust van moeten zijn dat ze bijtijds maatregelen moeten nemen om hun woning aan
te passen.
Natuurlijk moet er ook voldoende woonruimte zijn voor jongeren en alleenstaanden.
Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, die in het
bestemmingsplan opgenomen zijn, moeten actueel en digitaal beschikbaar zijn.
Niemand wil een lelijk huis bouwen. Daarom vinden wij een welstandscommissie
overbodig. De gemeentelijke omgevingsvisie waarin de historische kernen worden
beschermd is voldoende.
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Om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken voor mensen die hier wonen of willen
wonen willen we af van overbodige regels. Zo willen we invoeren dat inwoners binnen een
half uur een bouwvergunning kunnen krijgen, zoals dit in andere gemeenten momenteel al
mogelijk is.
De mogelijkheden van de omgevingswet worden maximaal benut.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
Daarom zijn we tegen het verhogen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).
De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de
woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met
woningbouwcorporaties vastgelegd.
Onze inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de openbare ruimte goed wordt
verzorgd. Zo kunnen mensen zonder problemen met een rollator of rolstoel over het trottoir
zonder te struikelen over pollen gras of losliggende stoeptegels.
Een goed verzorgde openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en kwaliteit. De VVD
vind dit erg belangrijk.

1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water
schoon is en het riool gewoon werkt
Een schone, leefbare en duurzame gemeente
De gemeente Westerkwartier is het groene hart van het Noorden. Centraal binnen de driehoek
Groningen, Drachten en Assen.
Van dit waardevolle gebied moeten we geen
openluchtmuseum maken, maar we moeten wel bewust keuzes maken. Voor behoud en/of
verbeteringen. Want we wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat
mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin,
balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want
als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.









De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Een
nette gemeente is niet alleen goed voor alle inwoners, maar ook voor de vele toeristen die
we mogen verwelkomen.
In 2017 werd de afvalinzameling in het Westerkwartier door de inwoners beloond met het
hoogste rapportcijfer van Nederland. Deze hoge kwaliteit willen wij ook in de nieuwe
gemeente voortzetten, door op een duurzame en milieubewuste wijze afval in te zamelen.
Hierbij willen wij niet enkel kijken naar geld, maar ook naar maatschappelijke baten.
Afvalstoffenheffing is bedoeld om uw huisvuil op te laten halen en te verwerken. Dit moet
kostendekkend zijn. De VVD wil niet dat er kosten onder gebracht worden die niet direct
met uw huisvuil te maken hebben.
Afval is in veel gevallen een grondstof. We willen zoveel mogelijk afval recyclen en
gebruiken voor nieuwe producten.
Om de kwaliteit van de grondstof zo hoog mogelijk te houden willen we dat afval
gescheiden wordt opgehaald.
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Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder
water en staat positief tegenover het hergebruik van water.
Niet overal in onze gemeente is het vanzelfsprekend dat we droge voeten houden. Daarom
moet er ruimte zijn voor voldoende waterberging, zeker met een veranderend klimaat.
Maar altijd met oog voor de inwoners en hun eigendommen. Waarbij in agrarisch gebied
het aanbieden van blauwe diensten mogelijk moet zijn.

1.3 …Waar je kunt genieten van de natuur
Boer en natuur vormen de basis
We genieten van ons landschap, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is
belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. De natuur is toegankelijk voor recreatie
Tegelijkertijd wordt er ook in de natuur gewerkt. Groen en economie zijn geen tegenstanders
van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu
te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen
of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn al bezig met duurzaam ondernemen.
Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft,
komen van mensen en bedrijven zelf.
Heel belangrijk is onze agrarische sector. De boer produceert, onderneemt, doet aan
landschapsontwikkeling,
biedt
arbeidsplaatsen,
integratieplekken,
zorgconcepten,
recreatiemogelijkheden, bestuurt en neemt deel aan het leven in Westerkwartier.
Onze boeren doen dat in oude polders, in het wierdenlandschap, met kleine en grote percelen,
in het Middag-Humsterland en in het coulissenlandschap. Dat met een provinciale overheid op
de achtergrond die de regelgeving zeer strak heeft neergezet.
We moeten trots zijn op onze boeren en hun het vertrouwen geven dat ze verdienen. We willen
boeren de ruimte geven om te boeren. Dus geen gemeentelijke regels die extra
belemmeringen geven. Sterker nog, we vinden dat de nieuwe gemeente dusdanig robuust is
dat een groot deel van het provinciale beleid door de gemeente overgenomen kan worden om
maatwerkbeleid voor het Westerkwartier te maken.







We hebben in het Westerkwartier veel ondernemingen en een grote agrarische sector,
waar we trots op zijn. Deze ondernemers zullen zich moeten blijven kunnen ontwikkelen
om gemotiveerd te blijven om te investeren. Milieuregelgeving, asbestsanering en
afvalscheiding zijn allemaal zaken waar de gemeente bij kan helpen door aanspreekbaar
te zijn en in contact te blijven met de bedrijven.
Westerkwartier Paardenkwartier. De VVD wil planologisch ruimte bieden om de
ontwikkeling van de paardenhouderij verder te stimuleren.
Daar waar mogelijk wordt flexibel en creatief omgegaan met (bedrijfsmatige)
mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing om de leefbaarheid in de landelijke
omgeving te bevorderen.
Naast de boeren zijn er ook organisaties die op een andere manier een natuurinvulling in
het landschap beogen. Volgens de VVD is dit prima om ook de diversiteit te versterken.
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Wel vinden we dat als er natuur gemaakt wordt met uw geld, u ook van deze natuur moet
kunnen genieten. Dus maximale toegankelijkheid van natuurgebieden.
Maar soms is natuur schadelijk. Zo zien we in toenemende mate dat beschermde
diersoorten schade en overlast veroorzaken. De VVD wil een actieve lobby richting de
Tweede Kamer om meer ruimte te creëren om overlast veroorzakende dieren zoals
bijvoorbeeld steenmarters en kraaiachtigen te kunnen bestrijden.
Ook de hengelsport verdient onze aandacht. Er is in het Westerkwartier voldoende rust en
ruimte om te kunnen vissen. Dit moet behouden blijven. Als regelgeving in de weg zit wil
de VVD dit aanpakken. Waar mogelijk zijn wij bereid naar uitbreiding van mogelijkheden
te kijken. Sportvissen is een hobby die laagdrempelig is en door iedereen kan worden
beoefend. Bij een groen-blauw gebied als het Westerkwartier hoort de sportvisserij.

1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
Goede verbindingen zijn cruciaal
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen, om kinderen naar school te brengen, om familie en vrienden op te zoeken, voor
mantelzorg, vakantie of zomaar. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen
voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
De verbinding tussen het noordelijk Westerkwartier en de A7 is voor de VVD al jaren een
belangrijk onderwerp. De drukte op de wegen richting Groningen en de A7 neemt al jaren toe.
Dit leidt tot sluipverkeer over wegen die hier niet op ingericht zijn. De komende jaren moet
onderzocht worden hoe er een betere ontsluiting van dit gebied gerealiseerd kan worden. Ook
zal de VVD zich inzetten dit bij de provincie hoog op de agenda te krijgen.
We verplaatsen ons te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto. Maar altijd geldt: de vrijheid
om je zo comfortabel, snel en veilig mogelijk te kunnen bewegen is voor een liberale partij als
de VVD van groot belang. Kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen en het verbeteren van
openbaar vervoer en fietsroutes is nodig naast het investeren in cruciale verbindingen tussen
de kernen en met de stad en de hoofdader, de A7. Want de A7 is een belangrijke economische
motor en trekt veel bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Hier moet optimaal gebruik van
gemaakt kunnen worden.






Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes.
De VVD wil een fietssnelweg die van Groningen via Leek en Marum naar Drachten gaat.
Hierdoor zullen meer mensen met de fiets naar hun werk of school gaan.
De fietsroute tussen Oldekerk en Leek is voor schoolgaande kinderen erg onveilig. Ook
dit willen we aanpakken.
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen
vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen
gevuld met lucht in plaats van passagiers. We staan open voor innovatieve,
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kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelen belbussen.
Verkeersveiligheid is een belangrijk vraagstuk. Onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties
moeten in kaart worden gebracht. Er moet worden gekeken hoe deze veiliger gemaakt
kunnen worden. De gemeente moet ervoor zorgen dat de infrastructuur optimaal
bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het aanleggen van parkeerstroken en
bermverharding kan hierbij helpen
Binnen woonwijken wordt overlast door hardrijders ervaren. Omdat de politie niet
controleert in 30-kilometerzones die niet als zodanig zijn aangelegd wordt deze overlast
niet aangepakt. De VVD wil hierin verandering aanbrengen en aandringen op extra
handhaving. Eventueel zetten we hiervoor onze BOA’s in. Zo houden we onze gemeente
veilig.
De registratie van ongevallen moet verbeterd worden, zodat de gevaarlijke
verkeerssituaties in onze gemeente in beeld komen en effectief kunnen worden aangepakt.
Hiervoor moet actief contact worden gezocht met inwoners en scholen.







…En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren


2.

De VVD is tegen betaald parkeren

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil,
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze
initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid, naar een krachtige
gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.




Voorzieningen in onze dorpen willen we zoveel mogelijk op peil houden, waarbij de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen erg belangrijk is. Zo houden we onze dorpen
leefbaar. In ieder dorp moet er een mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten en er moet
ruimte zijn voor verschillende activiteiten. Creatieve initiatieven vanuit inwoners die zorgen
voor verbeteringen juichen we dan ook toe.
Ook willen we werken met dorpsbudgetten. Zo kunnen dorpen zelf meebeslissen hoe ze
de leefbaarheid willen verbeteren, met minimale administratie achteraf.
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2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
Bedrijven zorgen voor groei en banen.
We willen graag genoeg verdienen om goed te kunnen leven. Dat kan in een bloeiende
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de
gemeente Westerkwartier. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed
met de gemeente en haar inwoners.
Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar
hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente
de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op
bijvoorbeeld zondag open willen zijn.



Ondernemers moeten ruimte krijgen en houden om te ondernemen. De VVD zal kritisch
kijken naar de talloze vergunningen waar de ondernemer mee te maken krijgt. Waar
mogelijk vervangen we de vergunningsplicht door een meldplicht en goed gedrag belonen
we door vergunningen te verlenen voor langere tijd. Het beleid rondom regelvrije zones
zoals we in andere gemeentes zien, willen we daar waar mogelijk invoeren.



Gemeentelijke controles op veiligheid en (milieu)regelgeving moet ook zo werken.
Wanneer een bedrijf zich houdt aan de afspraken zal er minder gecontroleerd worden.
Wanneer er bij een controle geconstateerd wordt dat een bedrijf zich niet houdt aan de
afspraken komt de gemeente vaker langs.
De VVD wil dat het Westerkwartier de meest MKB- vriendelijke gemeente van Nederland
wordt.
MKB, maar ook grote bedrijven vinden in de gemeente Westerkwartier een aantrekkelijke
partner met een zeer solide vestigingsbeleid en goede voorzieningen. De
industrieterreinen bieden voldoende ruimte om te ondernemen.
Belangrijk is dat er korte lijnen zijn tussen de ondernemers en de gemeente. Het
ondernemersloket binnen het Westerkwartier speelt hier een grote rol in, maar natuurlijk
moeten ook de wethouders benaderbaar zijn. Wij hebben als gemeente een sterk MKB
nodig en de ondernemers een betrouwbare partner. We moeten hierbij uitgaan van
vertrouwen in elkaar.














De gemeente stuurt ondernemers maximaal één aanslag per jaar, waarop alle lokale lasten
staan vermeld.
We willen bij een vergunningsaanvraag uitgaan van een ambitieus principe; als de
overheid niet op tijd reageert op een aanvraag dan wordt deze automatisch verleend.
Daar waar mogelijk koopt de gemeente lokaal in. Gemeentelijke regelingen die dit in de
weg staan worden gewijzigd. De VVD zet zich in voor de lokale ondernemers.
Ondernemers die zaken doen met de gemeente moeten hun factuur binnen 30 dagen
betaald zien. Dat is goed voor de ondernemers en goed voor de relatie tussen de gemeente
en het bedrijfsleven.
Wij willen de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven intensiveren,
bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis en ervaring en gezamenlijk te investeren in
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centra voor start-ups om de dynamiek in de lokale en regionale economie te stimuleren.
Steeds meer voorzieningen lopen via het internet. Mensen kopen steeds vaker via het
internet. Ook de sociale contacten gaan via het internet. Agrariërs en bedrijven worden
voor hun bedrijfsvoering meer en meer afhankelijk van het internet en GPS. Voor de
leefbaarheid en economische activiteiten is het beschikbaar zijn van snel internet een
voorwaarde. De VVD wil dat er in de hele gemeente Westerkwartier op korte termijn snel
internet beschikbaar komt. Particuliere initiatieven op dit gebied moeten worden
ondersteund.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente geen concurrent is voor ondernemers.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pilaren in het Westerkwartier. Wij
willen dat de gemeente recreatieve ondernemers omarmt en niet dwars zit met beperkende
regels of concurrerende maatregelen zoals gratis camperplaatsen.
Speciaal onderwerp binnen het ondernemen is het opwekken van energie. Dit is een
belangrijk thema om de energietransitie vorm te geven in de komende jaren. De gemeente
wil aan de ene kant ruimte bieden voor deze vorm van ondernemen, anderzijds moet de
gemeente zorgvuldig omgaan met bijzondere landschappen.
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente
ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente
ondernemers het beste te doen.
In het Westerkwartier is het behouden van een bloeiende detailhandel met een voldoende
gevarieerd aanbod van essentieel belang. De winkels moeten goed bereikbaar blijven,
voldoende parkeergelegenheid hebben en aantrekkelijk zijn om in te verblijven.
Het doel moet zijn een economisch gezonde en zelfstandige detailhandel, die ruimte krijgt
in alle richtingen voor zover dit niet tot overlast voor de omwonenden leidt.

2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van
ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met
het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het is duidelijk dat de gaswinning uit het Groningerveld snel moet worden afgebouwd.
Simpelweg de kraan dichtdraaien is geen optie. Het afbouwen van Gronings gas moet in
samenhang met de energietransitie worden gezien.
Op dit moment wordt er met betrekking tot opwekking van herbruikbare energie ingezet op
zon en wind. Dat is goed, maar veel inwoners willen het open landschap van het
Westerkwartier behouden en zien zonparken en grote windturbines niet zitten. Mede daarom
en het feit dat wij van het Groningse gas af willen, kan de inzet van waterstof een goed en
duurzaam alternatief zijn. De productie van waterstof kan met groene energie en het gebruik
kent geen afval en is dus uiterst groen en duurzaam.


Elektrische auto’s zijn een moderne manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt
actief mee aan voldoende oplaadpunten.
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3.

Bij de aanschaf van voertuigen voor de gemeente onderzoekt de gemeente de
haalbaarheid van het gebruik van waterstof en andere innovatieve mogelijkheden.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verbeteren van het
rendement. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren.

…Waar iedereen meedoet

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat
Want werk is zoveel meer dan inkomen.
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
Mensen met werk hebben meer zelfvertrouwen, ze ‘horen erbij’, ze hebben collega’s, vaak een
actiever sociaal leven, bouwen een netwerk op en hebben meer te besteden. Met een baan
sta je midden in het leven en de samenleving. De VVD Westerkwartier gunt daarom iedereen
een baan en wil de weg naar werk zo vloeiend mogelijk maken. Maar de overheid creëert geen
banen. Bedrijven en ondernemers doen dat. Daarom moet de gemeente Westerkwartier zo
aantrekkelijk mogelijk zijn voor iedereen die hier een bedrijf wil beginnen. Dat zorgt weer voor
banen in de buurt.
Als je kunt werken, ga je werken. Dat vinden wij eerlijk. Als je recht hebt op een uitkering,
omdat je arbeidsongeschikt bent, dan krijg je gewoon een uitkering. Maar als je wel kunt
werken en het niet doet, vinden wij dat je best een tegenprestatie mag leveren zoals
bijvoorbeeld koffie schenken of meehelpen met het schoonhouden van onze gemeente.
Met een tegenprestatie draag je niet alleen bij aan je omgeving; het zorgt er ook voor dat je in
je vertrouwde werkritme blijft. Dus ook bij jou gaat gewoon de wekker. Ondertussen
verwachten we natuurlijk wel van je dat je blijft solliciteren. Wij willen dat je werkt voor je geld
en zijn geen voorstander van een vrijheid-blijheid-beleid zoals bij een basisinkomenregeling.
Armoede is een splijtzwam in onze samenleving en moet worden bestreden om tot een
inclusieve maatschappij te komen. We moeten dan ook in het Westerkwartier tot een
integrale aanpak komen. Het hebben van een armoedepact past daarin. Bewustwording,
begeleiding maar zeker ook het aansporen van eigen initiatief vindt de VVD belangrijk. De
VVD wil onze inwoners stimuleren om de kansen die je krijgt om jezelf te ontwikkelen en
daarmee uit de armoede te komen, op te pakken.
Door jezelf te ontwikkelen door de kansen die je krijgt te benutten, kan je de armoede
ontstijgen. Toch is en blijft het oppassen. Door omstandigheden zoals het verliezen van je
baan of partner kan je, als je niet snel je bestedingspatroon aanpast, zo maar in de armoede
vallen. Daarom is het bespreekbaar maken van armoede zo belangrijk. De VVD wenst de
komende raadsperiode de armoede serieus aan pakken. Ook de sociale armoede.
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Het vinden van werk is allereerst een eigen verantwoordelijkheid. Maar voor diegenen die
in de bijstand zitten kan dat moeilijker zijn wanneer er geen goed netwerk is. De VVD wil
zich hard maken om het huidige beleid te herzien, er voor waken dat mensen ‘stilvallen’.
De crisis is voorbij en daarmee is de groep die baat heeft bij een algemene aanpak wellicht
erg klein geworden. Hier is maatwerk nodig.
De goede relatie met het lokale MKB en de grotere vraag op de arbeidsmarkt moeten de
inwoners van het Westerkwartier meer kansen bieden. Ook de vrijwilligersvacaturebank is
een prachtig middel om mensen te activeren en de vele organisaties in het Westerkwartier
te helpen.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken
de gemeente een leukere plek om te wonen.
Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Zonder al die vrijwilligers zou onze samenleving veel
minder leefbaar zijn. De gemeente zorgt ervoor dat de vrijwilligers eens per jaar in het
zonnetje gezet worden.
Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is onverstandig en onterecht als we die niet
gebruiken. De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het aannemen van
mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De gemeente hoort als
grote werkgever ook zelf mensen met een beperking in dienst te hebben.
Maatwerk is een goeie aanpak, waarbij rechten en plichten worden vastgelegd. Effectieve
afspraken kunnen betrekking hebben op o.a. taalachterstand, vrijwilligerswerk,
belastbaarheidsonderzoeken, eigen bedrijf opzetten en omscholing. Hierdoor moet vraag
en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
Laaggeletterdheid is niet iets om je voor te schamen. Wel kan dit een (extra) handicap zijn
op de arbeidsmarkt. De gemeente is alert in het signaleren en bespreekbaar maken van
onder andere laaggeletterdheid en geeft informatie over de mogelijkheden om hier iets aan
te doen.
Om de overgang van een uitkering naar werk makkelijker te maken faciliteren we vrijwillige
begeleiding om mensen hierin te ondersteunen.
Echter, de VVD is van mening dat de gemeente niet overal verantwoordelijk is. Het moet
blijven lonen om te werken. De bekende armoedeval is de VVD een doorn in het oog.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste
cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar
school gaan
Vrije schoolkeuze en goed onderwijs.
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.


De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
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Het schoolgebouw is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat
er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen,
zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. Dit kan onder andere door de vorming van
Integrale Kindcentra en bij naschoolse opvang maar past ook in het Brede School concept.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid
worden op hun baan voor later.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar bijzonder
(religieus of levensbeschouwelijk) onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de huisvesting van het
onderwijs. Voor de VVD betekent dit niet dat er kost wat het kost in ieder dorp een school
is. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Natuurlijk heeft de gemeente een
verantwoordelijkheid in de bereikbaarheid van scholen.
Keuzevrijheid voor ouders is voor ons heel erg belangrijk. Daarom vinden we het goed dat
er naast openbaar en religieus ook een brede keuze is in soorten onderwijs zoals Jenaplan
of Dalton.
Een fusie tussen het openbaar en het christelijk onderwijs in de vorm van een
samenwerkingsschool kan een middel zijn om een school voor het dorp te behouden.
Ongeoorloofd schoolverzuim en schoolverlaters zonder diploma zijn onacceptabel.
Scholen, zorginstellingen, ouders en gemeente nemen hun verantwoordelijkheid en
werken samen om spijbelen en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Waar aandacht is voor álle kinderen…
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als
de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan
aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij
jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener
regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
Voorkómen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en
kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren
bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners
en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.
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3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Er moet aandacht zijn voor iedereen.
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.


















De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg.
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
Er wordt ingezet op een minimale regeldruk; één gezin, één coach, één toegang.
Ervaringen met de blockchain willen we gebruiken om de organisatie van hulp te
versimpelen en goedkoper te maken.
Ook kan het goed inzetten van domotica een uitkomst zijn om zelfstandig te kunnen blijven
wonen.
De ouderenzorg is een belangrijk aandachtsgebied van de gemeente. In samenspraak met
zorgverleners wordt gekeken of en hoe mensen thuis kunnen blijven wonen.
De VVD wil dat de gemeente tracht de eenzaamheid tegen te gaan, bijvoorbeeld door
projecten te stimuleren als “Samen eten in de buurt” en vrijwillige huisbezoeken.
We willen de ouderenadviseur als functie handhaven.
Het is belangrijk dat informatie goed toegankelijk is, ook voor mensen die digitaal minder
vaardig zijn. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat informatie niet alleen digitaal maar
ook telefonisch of op papier beschikbaar is. Voor belangrijke informatie kan een advertentie
in een lokaal nieuwsblad ervoor zorgen dat mensen op de hoogte kunnen zijn.
Belangrijk in de zorg voor ouderen, gehandicapten en jeugd is een goede regierol van de
gemeente tussen de verschillende zorgaanbieders en de zorgverzekeraars, zodat mensen
niet tussen wal en schip terecht komen. De vraag moet niet zijn wie wat betaalt, maar wat
heeft iemand aan ondersteuning nodig en hoe kunnen we dit het beste regelen, waarbij we
in eerste instantie uitgaan van de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving.
Zorg kost geld. De VVD wil dat dit geld effectief wordt ingezet en dat de resultaten daarvan
concreet en meetbaar zijn. Niet de zorgaanbieder maar het resultaat van de zorg voor
jeugd en ouderen staat centraal.
Het Persoons Gebonden Budget (PGB) kan, waar nodig, de financiële lasten verlichten en
biedt meer mogelijkheden om persoonlijke invulling te geven aan de dienstverleding;
onterecht gebruik maken van het PGB en fraude in de zorg zal streng worden gestraft.
Zorgdiensten moeten scherp worden ingekocht, waarbij we letten op een goede
verhouding tussen kwaliteit van de zorg en de prijs van de zorgverlening. Goede informatie
is nodig om effectief beleid te kunnen voeren en de juiste voorzieningen te bieden. We
nemen afscheid van zorgvormen die onvoldoende effect hebben.
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Wij vinden het normaal dat er een eigen bijdrage betaalt wordt aan de zorg en
hulpmiddelen die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente
worden aangeboden.
We zijn er trots op dat veel mensen in het Westerkwartier met liefde zorgen voor hun
naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente
staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
De gemeente gaat in overleg met de welzijnsorganisaties en adviesraden wat de beste
manier van mantelzorgondersteuning en waardering is. Ook hier is maatwerk van belang
om verschillende mantelzorgers te kunnen ontlasten.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door
ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.

3.4 …Waar ruimte is voor sport
Een levende gemeente betekent ook sport.
We sporten steeds meer, een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan het welzijn en de
gezondheid van velen van onze inwoners. Vooral voor kinderen en jongeren is sporten van
groot belang voor een positieve houding ten opzichte van sport en bewegen op latere leeftijd.
Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind de mogelijkheid krijgt om te sporten.









De VVD wil het sportklimaat in onze gemeente verder ontwikkelen. Dat betekent dat er
goede en voldoende sportfaciliteiten beschikbaar moeten zijn, zowel voor individuele
sporters als voor sporters in teamverband. Daarnaast bieden buurtsportcoaches de
helpende hand bij de organisatie van allerhande bewegingsactiviteiten.
Sportverenigingen zijn de basis voor de sport beoefening, zij zijn verantwoordelijk voor hun
eigen voorzieningen, daar waar nodig zal de gemeente ondersteunen of investeren. De
VVD ziet hier graag vormen van co-creatie. B.v. de gemeente levert bakstenen, de
vereniging bouwt dan de kleedkamer.
Vrijwilligers die zich inzetten voor de (sport)verenigingen mogen altijd rekenen op een
goede band met de gemeente. Zij zorgen ervoor dat het allemaal blijft draaien.
In toenemende mate zien we dat sportverenigingen geconfronteerd worden met sociale
problematiek. De gemeente ondersteunt de verenigingen en haar vrijwilligers om hiermee
om te kunnen gaan.
Naast sportverenigingen is er een toename van individuele sporters. Er zijn veel mensen
die na het werk de sportschoenen aantrekken. In de gemeente kennen we gelukkig steeds
meer paden door prachtige gebieden. De VVD is positief over het feit dat er nog meer
wandel- en fiets- en ruiter paden worden aangelegd.
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3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, muziek en cultuur brengen mensen tot leven.
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
Cultuur in het Westerkwartier is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud,
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.















Cultuur is een onderdeel van het leven, culturele economie betekent dat cultuur overal is,
ook dus in onze gemeente. Daarom vindt de VVD dat er moet worden gestreefd naar een
breed en gevarieerd onderscheidend aanbod van kunst en cultuur. Dit hoort in een klimaat
van cultureel ondernemerschap te gebeuren. Waarbij er veel vrijheid is qua openingstijden
en vormen in de openbare ruimte.
In de gemeente Westerkwartier is er al een divers aanbod van dorpsfeesten en
openluchtactiviteiten, daar moeten we trots op zijn, het zijn prachtige momenten om
dorpsgenoten en anderen te ontmoeten. De gemeente heeft een stimulerende en
faciliterende rol hierin, er moet mee worden gedacht, geld is een tweede. In de eerste
plaats moet een organisator of museum zelf door entree of crowd-funding de benodigde
middelen vergaren.
Eénmalige startsubsidies kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Wij willen duidelijkheid over de hoeveelheid evenementen en de overlast die dit kan
veroorzaken. Wij zijn trots op het aantal mooie evenementen in onze gemeente, maar
vinden ook dat de inwoners moeten kunnen vertrouwen op de lokale overheid als het gaat
om het goed omgaan met vragen, overlast en klachten.
Regels rond geluiddragende evenementen moeten rekening houden met omwonenden,
maar ook ruimte geven aan nieuwe initiatieven. Wanneer de regels te streng zijn wordt het
onmogelijk voor organisaties nieuwe evenementen te organiseren en exploiteren.
De nieuwe gemeente Westerkwartier beschikt tevens over een zeer divers en ruim aanbod
van musea. Het zou mooi zijn als de musea samenwerking gaan zoeken en elkaar
versterken. Dit kan leiden tot meer dag arrangementen voor toeristen.
Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en
cultuur van het Westerkwartier kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed
te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en Sint-Maarten.
Bij evenementen behoren veiligheidseisen die bij het risicoprofiel passen.
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3.6 …Waar nieuwkomers zich aanpassen
En hun talenten inzetten.
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als
het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.










4.

Zolang nieuwkomers in de gemeente Westerkwartier zijn, passen ze zich aan. Dat
betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die
kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de
nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare
cursussen zijn in de Nederlandse taal.
De gemeente neemt de regie over de inburgering. Dit wil zeggen dat de gemeente
adviseert over het individuele inburgeringstraject en zorgt voor programma’s naast de
inburgeringscursussen waardoor mensen sneller in staat zijn mee te doen in een
vrijwilligersorganisatie of op een stage- of werkplek. Ook hier is maatwerk van belang.
We sluiten niemand uit. Er zijn in het Westerkwartier heel veel nieuwkomers die hun eigen
weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen
zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en
verwachten dat ook van anderen.
Woningen, vooral in de huursector, zijn in sommige delen van onze gemeente relatief
schaars. Wachttijden tot twee jaar zijn niet ongewoon. Het is volgens ons niet uit te leggen
dat statushouders automatisch voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale
huurwoning, terwijl anderen hier jarenlang op moeten wachten. Natuurlijk willen wij onze
statushouders huisvesten, maar wij zoeken hier alternatieve oplossingen voor met oog
voor hun persoonlijke omstandigheden.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

…Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar je je veilig voelt
Een gemeente waar je veilig over straat kunt.
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.





De Nationale Politie is er ook voor het Westerkwartier. De VVD vindt dat de landelijke norm
voor wijkagenten, tenminste 1 wijkagent per 5000 inwoners, ook in het Westerkwartier
gehaald moet worden. De burgemeester moet zich hier bij het RBPO (Regionaal
Bestuurlijk Politie Overleg) sterk voor maken.
De wijkagenten moeten minimaal 75% van hun tijd (zichtbaar) aanwezig zijn in de wijk. Ze
zijn aanspreekbaar en kunnen helpen wanneer (kwetsbare) mensen aangifte willen doen.
Daarnaast zijn BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) onmisbaar om de openbare
orde in onze gemeente te handhaven. Zij controleren op overlast, bekeuren asociaal
gedrag en zorgen voor een veilige omgeving. De VVD zal pleiten voor voldoende
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handhavers om overlast in onze gemeente aan te pakken.
Ondermijnende criminaliteit is een toenemend probleem, de VVD wil dat de burgemeester
actief bijdraagt aan de veiligheid van de gemeente door bestuursrechtelijke maatregelen
te nemen wanneer dit nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld door middel van een
gebiedsverbod..
De inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan de veiligheid in de buurt, de politie staat open
voor initiatieven als buurtpreventie, sociaalalarm en WhatsApp-groepen. De gemeente
faciliteert hierbij met bijvoorbeeld bijbehorende bebording.
Wij zien veiligheid als een gezamenlijke inspanning van gemeente, hulpdiensten en
inwoners, zij zijn het, die verdachte of onveilige situaties te melden.
Mensen kunnen overlast ervaren van de meest uiteenlopende zaken. Vaak is het kunnen
uiten van de onvrede en een luisterend oor al voldoende. Om hieraan tegemoet te komen
wil de VVD een “meldpunt overlast” dat goed bereikbaar en vindbaar is op de
gemeentelijke website of via een speciale app. Hier kunnen inwoners melding maken van
zaken waar zij zich aan ergeren, bijvoorbeeld verkeersoverlast, buren, hangjeugd, stank,
lawaai, hondenpoep en steenmarters.
Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag bereikbaar. We moeten er op kunnen
vertrouwen dat ze op tijd zijn als ze echt nodig zijn. Hier is een verbeterslag nodig. Om dit
te kunnen realiseren zijn er wellicht creatieve oplossingen nodig.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben
hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.







De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen
op onze steun en die van het lokaal gezag.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief
gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om
de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen
van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een
noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, bestuurlijke ophouding, toezicht op
openbare vermakelijkheden en inrichtingen etc.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkómen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt
om geweld of overlast tegen te gaan.
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5.

Een toenemend probleem zijn hangjongeren. Zij zijn in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van de ouders. De politie neemt contact op met de ouders en zal
vervolgens (waar nodig) verbaliseren. De ervaring leert dat 'lik-op-stuk' beleid in
combinatie met dialoog werkt. Vandalisme moet worden bestreden. Luchtbukskogeltjes in
schoolramen, kapotgetrapte vuilnisbakken, vernielde speeltoestellen of andere vormen
van vandalisme zijn onacceptabel.
Jongerenwerk wordt ingezet om jongeren te stimuleren om positieve dingen te doen.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die
dit veroorzaken.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur) hiervoor geeft.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkómen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te
muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot
een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van
de gemeentewet in beslag genomen worden.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak
van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft. Zo kunnen we onze zaken regelen,
wanneer het ons uitkomt.









We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente
er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat de gemeente ook buiten kantooruren beschikbaar is voor zaken die je niet
digitaal kunt regelen. Zo willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een
nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
Persoonlijke aandacht voor inwoners en bedrijven die niet digitaal bediend kunnen worden
moet gegarandeerd zijn.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden
voortaan online gezet.
Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit,
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
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De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”
(GDI).
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk en op tijd.

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang
zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het
delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van
verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een
vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of buurtverenigingen
maar natuurlijk ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.







De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor
bewoners.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en
de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen
met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie,
Waterschappen en Rijk.
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met
belastinggeld omgaat
Degelijk en solide financieel beleid.
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.





We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
De VVD is tegen het invoeren van nieuwe belastingen of heffingen. Precario of een opslag
op de OZB voor een ondernemersfonds is onwenselijk.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
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dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio
alsook de netto schuldquote gaan naar een aanvaardbaar niveau.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is,
oftewel horizonbepalingen invoeren. Ook wordt er gekeken waar nieuwe regelgeving
oudere regelgeving (deels) overlapt en worden de gemeenteraad en de inwoners
geïnformeerd wanneer een regel wordt ingetrokken.
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