KIEZEN VOOR KANSEN
Verkiezingsprogramma
VVD Zeewolde
2014 - 2018

2

INHOUDSOPGAVE
1. ECONOMIE IN ZEEWOLDE ........................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ondernemerschap...................................................................................................... 3
Centrum ...................................................................................................................... 4
Luchthaven Lelystad ................................................................................................... 5
Duurzaamheid ............................................................................................................ 6
Toerisme en recreatie ................................................................................................ 7
Agrarische sector ........................................................................................................ 8
Werk en Inkomen ....................................................................................................... 9
Financiën .................................................................................................................. 10

2. SAMENLEVING ........................................................................................10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Zorg........................................................................................................................... 10
Jeugd......................................................................................................................... 11
Sport ......................................................................................................................... 12
Cultuur ...................................................................................................................... 13
Onderwijs ................................................................................................................. 13
Integratie .................................................................................................................. 15
Financiën .................................................................................................................. 15

3. LEEFOMGEVING ......................................................................................15
3.1
3.2
3.3
3.4

Verkeer en Vervoer .................................................................................................. 15
Wonen ...................................................................................................................... 17
Afvalstoffen en –reiniging ........................................................................................ 18
Financiën .................................................................................................................. 19

4. LOKAAL BESTUUR ...................................................................................19
4.1
4.2
4.3
4.4

Veiligheid .................................................................................................................. 19
Gemeentelijke lasten ............................................................................................... 20
Algemeen Bestuur .................................................................................................... 21
Financiën .................................................................................................................. 22

VVD verkiezingsprogramma 2014 - 2018

1. Economie in Zeewolde
De VVD vindt een gezonde economie in Zeewolde belangrijk. Voor de economische
ontwikkeling van Zeewolde is het van belang om onze lokale en regionale positie te
versterken. Zeewolde moet zich onderscheiden als een gemeente met een goed economisch
vestigingsmilieu, een fijne plek om te wonen en te recreëren. Zeewolde wordt als het aan de
VVD ligt het economische Groene Hart van Flevoland! De VVD staat daarbij voor een
proactieve rol van de gemeente als coördinator (regievoerder) en bovenal facilitator van de
economische ontwikkeling. Daarbij moet zowel aandacht zijn voor grootschalige
bedrijfsactiviteiten als het MKB. Iedere bedrijfstak verdient zijn eigen aanpak. De VVD ziet
verschillende ontwikkelingskansen, zoals aanhaken bij de economische ‘spin-off’ van
Lelystad Airport of de nieuwe vormen van economie die in opkomst zijn. De ligging van
Zeewolde in een groen gebied op de rand van het nieuwe en het oude land is daarvoor een
unieke pre. Dit vraagt een ondernemende beleidsinzet op basis van een strategische
ontwikkelingsvisie. Daarvoor is een nauwe samenwerking met ondernemers(organisaties)
van groot belang. Belemmerende regels moeten worden weggenomen, en economische
groei gestimuleerd. Minder regels, meer ruimte voor ondernemen!

1.1

Ondernemerschap

Zeewolde mag qua werkgelegenheidsgroei glansrijk aan top staan in Flevoland, maar door
een behoudende en defensieve houding zijn de afgelopen periode niet alle kansen benut.
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de economie. Dat betekent dat er meer
ruimte moet komen voor flexibel ondernemen maar ook lagere (administratieve) lasten.
De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. De
VVD wil het ondernemerschap stimuleren door de ondernemers in Zeewolde de ruimte te
geven. Geen statische bestemmingsplannen maar ruimte voor groei en vernieuwing op de
bedrijventerreinen.
De VVD wil (startende) ondernemers steunen. Dat betekent meer mogelijkheden zodat een
starter gemakkelijk vanuit huis een onderneming kan starten. Belemmeringen hiervoor
moeten weggenomen worden.
Over vier jaar moet Zeewolde als het aan de VVD ligt dé gemeente zijn voor (startende)
ondernemers. Zijn er meer mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
nieuwe vormen van economie. De VVD maakt werk van ondernemerschap.
Standpunt VVD
1. Zeewolde zit met de huidige grondprijzen in een moeilijke en onwillige markt. De
VVD wil de grondexploitaties frequent actualiseren, zodat de grondprijzen
concurrerend blijven met ons omringende gemeentes.
2. De VVD vindt dat er nu eindelijk een voorstel voor de vitalisering en herinrichting van
het bedrijventerrein Schepenveld moet komen, uiteraard in samenspraak met
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betreffende ondernemers. De VVD wil dat dit terrein beschikbaar blijft voor
ondernemers. De relatieve kleinschaligheid van Schepenveld leent zich bij uitstek
voor kleinschalige nieuwe economie (bijvoorbeeld dienstverlening) en combinaties
van detailhandel en business-to-business. De VVD wil dat de gemeente een
proactieve rol vervult in het faciliteren van nieuwe, flexibele en toekomstgerichte
mogelijkheden om bedrijven met internetverkoop als basis onderdak te bieden op
bedrijfsterreinen.
3. De VVD wil de lasten voor ondernemers beperken en dat betekent dat de belastingen
met ten hoogste de inflatiecorrectie worden verhoogd.
4. De VVD is voor een verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen en andere
documenten. Gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage,
niet op elkaar afgestemde procedures, belemmeren ondernemers in het
ondernemerschap. De VVD vindt dat alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan
informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van
Koophandel) niet meer ingeleverd hoeft te worden. Daarnaast moeten gemeentelijke
regels periodiek (jaarlijks) worden opgeschoond om overbodige, tegenstrijdige, nietnuttige en niet-handhaafbare regels te schrappen.
5. Automatische goedkeuring van (vergunningsaanvragen) zijn goede instrumenten
tegen bureaucratie en niet tijdig antwoorden.
6. De gemeente Zeewolde heeft een voorbeeldfunctie en betaalt haar rekeningen dus
binnen dertig dagen.
7. De VVD wil initiatieven in de regio, zoals bijvoorbeeld de Floriade in Almere,
ondersteunen. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven in Zeewolde.
8. De gemeente Zeewolde gaat gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden om
aanbestedingen in kleinere stukken op te delen zodat ook de kleine (Zeewolder)
ondernemer kans maakt op werk van de gemeente Zeewolde.

1.2

Centrum

Mede door toenemende onlineverkopen wordt in de detailhandel minder omzet behaald.
Het internet is een gegeven. Dit beïnvloedt het koopgedrag van de consument, bijvoorbeeld
in de verhouding tussen online en offline aankopen. De gevolgen die deze verandering heeft
voor de voorwaarden inzake de locatie van business moeten door de gemeente gefaciliteerd
worden.
Daarnaast is het belangrijk om de mensen naar het centrum te trekken. De gemeente kan dit
niet alleen en zal hierin dus samen met het georganiseerde bedrijfsleven op moeten trekken.
Belangrijk is dat er ingespeeld wordt op de veranderende vraag van consumenten en
ondernemers.
Ondernemers in het winkelcentrum van Zeewolde hebben het zwaar. In de afgelopen
collegeperiode is er door het college een te afwachtende houding aangenomen en is niet
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tijdig ingespeeld op veranderend koopgedrag van consumenten. Deze ontwikkeling en de
torenhoge huren dragen niet bij aan een gezellig en goed functionerend centrum maar
hebben geleid tot een rem op de lokale economie.
De VVD wil dat de gemeente de regie in handen neemt om in de komende periode tot een
nieuwe aanpak te komen. De VVD wil dat de gemeente een plan ontwikkelt waarbij nieuwe
kansen en mogelijkheden in het centrum worden benut. De VVD wil een compact en modern
centrum waar winkelen, voor jong en oud, beleven is maar waar men ook efficiënt
boodschappen kan doen. Ook nieuwe winkelfuncties behoren tot de mogelijkheden. Het
pand waarin de oude bibliotheek was gevestigd moet een structurele invulling krijgen.
Indien dit niet mogelijk blijkt, is de VVD voorstander van terugkoop met als doel dat het
markante gebouw een onderdeel wordt van een aantrekkelijk centrum. Ook de horeca in
Zeewolde verdient een belangrijke plek in deze nieuwe aanpak.
Standpunt VVD
1. De VVD wil een mogelijkheid tot zondagsopenstelling voor alle supermarkten tussen
12.00 en 19.00 uur. Op initiatief en voordracht van de overige winkeliers in Zeewolde
kunnen er koopzondagen georganiseerd worden.
2. De VVD is voor ruim en vrij parkeren. In het nieuwe bestemmingsplan centrum moet
er ruimte zijn voor voldoende permanente parkeerplaatsen in het centrum. Dat
betekent dat ten minste het huidige niveau beschikbaar moet zijn. Dit is inclusief de
tijdelijke parkeerplaatsen aan de Gouwzee.
3. De VVD stimuleert de samenwerking tussen centrumondernemers en
vastgoedeigenaren op het gebied van marketing, inrichting en website om zo meer
beleving te bieden aan de winkelende consumenten.
4. Een passieve rol past niet en daarom moet de gemeente meer invloed uitoefenen op
projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren over bijvoorbeeld tijdelijke invullingen
van winkelpanden om de levendigheid in het centrum te bevorderen, die ook in het
belang is van deze vastgoedpartijen. Daarnaast kan de gemeente haar invloed
aanwenden om in overleg met de verschillende partners te zoeken naar
mogelijkheden voor een nieuwe invulling van leegstaande panden.

1.3

Luchthaven Lelystad

De VVD ziet voor de komende jaren grote kansen op economische groei en werkgelegenheid
voor Zeewolde door actief gebruik te maken van de aantrekkingskracht van Lelystad Airport.
De VVD vindt dat ondernemers in Zeewolde volop gefaciliteerd moeten worden om hierop in
te haken. Zeewolde kan zich daarbij bijvoorbeeld profileren door de inzet van haar
economische kracht op het gebied van transport en logistiek, maar ook kennisintensieve
bedrijven. Zeewolde moet zich nog verder ontwikkelen als dé aantrekkelijke vestigingslocatie
voor bedrijven door optimaal gebruik te maken van de grote beschikbaarheid van ruimte,
versterking van de infrastructuur (wegennet en Hoge Vaart) en verbetering van het
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openbaar vervoer. Zo wil de VVD met klem een spoedige verdubbeling van de Gooiseweg tot
de aansluiting met de A27.
Ook de recreatie en het toerisme kunnen, met sterke ondersteuning van de gemeente door
bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de kustzone, sterk profiteren van de
aantrekkingskracht van Lelystad Airport. Voor bedrijven in de dienstensector en
zelfstandigen is het essentieel om naast een aantrekkelijk vestigingsklimaat ook een
aantrekkelijk woonklimaat te hebben, met alle faciliteiten die daarbij passen.
Of de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad verder zal gaan is geen vraag meer. De VVD
vindt dat de inzet moet zijn om vliegroutes niet over de kern van Zeewolde te laten lopen. Er
zijn voldoende alternatieven aanwezig om te voorkomen dat de inwoners van Zeewolde
worden gestoord door vliegbewegingen. Wel de (economische) lusten, niet de lasten.
Standpunt VVD
1. De VVD wil de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad laten plaatsvinden binnen de
strenge normen voor milieu en geluid.
2. Voorwaarde voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad is een goede vierbaans
ontsluiting die aansluit op de Rijkswegen. Dat betekent dat de Gooiseweg met
voorrang verder verdubbeld moet worden.

1.4

Duurzaamheid

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van
economisch rendement.
De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Door minder regels, eenvoudige procedures en oog te
hebben voor veranderende behoeften, maar niet door te subsidiëren
Standpunt VVD
1. De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken
verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel of gelijk is.
2. Duurzaamheid is niet alleen van toepassing op energie, maar ook op milieu en
economische duurzaamheid.
3. De VVD kijkt uit naar de plannen van de windmoleneigenaren om de huidige
windmolens te vervangen door grotere windmolens. De VVD is voor verdere
opschaling van de windmolenparken mits op gepaste afstand van de dorpskern.
Daarnaast mag de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad niet worden beperkt.
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1.5

Toerisme en recreatie

Voor Zeewolde is recreatie en toerisme belangrijk. Met een prachtige omgeving, ruimte, bos,
strand en watersport heeft Zeewolde alle elementen in huis om een aantrekkelijke plaats
voor vakantie en (dag)recreatie te zijn.
De VVD wil op het gebied van toerisme een nieuwe weg inslaan door zoveel mogelijk gasten
kennis te laten maken met ons mooie dorp. Hiervoor wordt ook gekeken naar nieuwe
doelgroepen zoals de sportieve toerist, de weekendtoerist en de groene toerist. De VVD wil
de toeristische sector faciliteren en enthousiasmeren. Voor de bewoners van Zeewolde
levert dit gezelligheid, een levendig winkelcentrum en inkomende koopkracht op.
De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door te subsidiëren of te organiseren
maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.
De VVD vindt dat de gemeente Zeewolde samen met Staatsbosbeheer, de beheerder van
het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa, op zoek moet gaan naar nieuwe
mogelijkheden en faciliteiten om het Horsterwold en daarmee de gemeente Zeewolde beter
op de kaart te zetten.
Een aantrekkelijk winkelcentrum, sportvoorzieningen, goede havenfaciliteiten, toeristische
activiteiten in het buitengebied zijn allemaal belangrijk om de toerist naar Zeewolde te
trekken. De VVD vindt dat het opknappen van de aanloophaven in combinatie met de
invulling van de ‘oude brandweerkazerne’ met voorrang uitgevoerd moet worden.
Standpunt VVD
1.

De VVD vindt dat er jaarlijks minimaal één groot (water)sportevenement naar
Zeewolde moet komen. Initiatieven zoals bijvoorbeeld het waterspektakel moeten
worden ondersteund.

2.

De VVD vindt toeristenbelasting alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt
gebruikt voor de instandhouding van het toerisme. In Zeewolde wordt deze belasting
gedeeltelijk ingezet om de begroting sluitend te maken. De VVD vindt dit niet
gerechtvaardigd naar de ondernemers en de toeristen, en wil zodoende de
toeristenbelasting verlagen en daarmee meer in lijn brengen met het tarief van de
ons omliggende gemeenten. Over de besteding van de toeristenbelasting legt de
gemeente jaarlijks verantwoording af. Binnen vier jaar wordt de toeristenbelasting
hoofdzakelijk ingezet voor faciliteiten en activiteiten die het toerisme en recreatie in
Zeewolde en op het Randmeer vergroten.

3.

De gemeente moet recreatieve ondernemers niet hinderen met regels over
bijvoorbeeld voor- en naseizoen.

4.

De VVD wil een herstel van de faciliteiten bij de lagune op het strand.

VVD verkiezingsprogramma 2014 - 2018

8
5.

(Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het gehele buitengebied
kunnen combineren met nevenactiviteiten.

6.

Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde
voor de eigen inwoners.

7.

Het VVD-initiatief om de pont tijdens de zomermaanden vanuit de haven te laten
vertrekken dient navolging te krijgen. De VVD wil de pont de gelegenheid bieden om
in de zomermaanden een extra vaart uit te voeren naar Harderwijk om toeristen
vanuit Harderwijk een dagje naar Zeewolde te halen.

8.

Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten hun bedrijf
kunnen uitbreiden. Mocht de natuur hier aantoonbaar schade van hebben kan de
ondernemer dit elders compenseren.

9.

De VVD wil dat de sluis van de Blauwe Diamant naar het Wolderwijd wordt
aangelegd. De bewoners van de Polderwijk hebben met deze plannen rekening
gehouden bij de aankoop van hun woning.

10. De VVD wil een kwalitatief goede toiletvoorziening in het centrum. Deze is ook
toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of andere
hulpmiddelen.

1.6

Agrarische sector

De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil
de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector verder kan groeien
en ontwikkelen.
De VVD wil dat innovatie gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en
werkgelegenheid wordt gestimuleerd. De VVD doet dat niet door te subsidiëren maar door
de juiste voorwaarden te scheppen. Bemoeienis van de gemeentelijke overheid past hier dus
niet bij.
Standpunt VVD
1.

De niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting
en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone
agrarische bedrijfsvoering. De vrijkomende woning kan de bestemming
’plattelandswoning‘ krijgen waardoor wonen voor niet-ondernemers in het
buitengebied mogelijk wordt gemaakt.

2.

Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten (ook in het kerngebied) kunnen
combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie en toerisme,
natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de
ruimte bieden.
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3.

De VVD wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op
landelijke en Europese regelgeving; wettelijk minimum is gemeentelijk maximum.
Dus geen bemoeienis van de gemeente met bijvoorbeeld erfbeplanting.

4.

De VVD vindt dat mensen en ondernemers in het buitengebied van Zeewolde binnen
vier jaar aangesloten moeten zijn op een snelle internetverbinding. Hiervoor worden
de beschikbare Europese gelden met voorrang ingezet.

5.

De VVD wil geen onnodige onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor
‘natuurontwikkeling’.

1.7

Werk en Inkomen

De VVD wil dat iedereen die kan werken ook werkt. De beste sociale voorziening is een
betaalde baan. Wie wel bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft verliest zijn of haar
uitkering. Wie wel kan werken maar niet wil werken mag niet leven op kosten van de
belastingbetaler. We laten daarentegen niemand door het ijs zakken. Die mensen die geen
keuze hebben kunnen rekenen op de VVD!
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er financieel merkbaar op
vooruit gaat. De lokale armoederegelingen die dit (de zogenoemde armoedeval)
belemmeren, wil de VVD kritisch tegen het licht houden.
Zeewolde werkt op het terrein van werk en inkomen samen met de gemeente Harderwijk en
Ermelo. Zeewolde dient een loket binnen de gemeente te hebben. De backoffice activiteiten
kunnen plaatsvinden in Harderwijk of elders.
Standpunten VVD
1. Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel
mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.
2. Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te
komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld
hobbyisme op kosten van de overheid.
3. De VVD wil dat mensen die een bijstands- of andersoortige uitkering krijgen verplicht
een opleiding volgen of geschikte werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente
hen begeleidt naar een betaalde baan.
4. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de
laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude
met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden actief
met elkaar te vergelijken.
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1.8

Financiën

De VVD wil dat de gemeentelijke financiën gezond zijn en gezond blijven. Een sluitende
gemeentebegroting is hierbij uitgangspunt. We willen de beleidsvoornemens in dit
hoofdstuk realiseren met en binnen de beschikbare middelen in de gemeentelijke begroting.

2. Samenleving
2.1

Zorg

Door de decentralisatie van de zorg zal de gemeentelijke begroting fors groeien. Een goed
georganiseerde zorg zal de komende jaren één van de belangrijkste uitdagingen van de
gemeente zijn.
Ieder mens, jong en oud, heeft talenten en mogelijkheden. De VVD wil een gemeente zijn
waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn en zich vrij kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat
bij mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren,
uitgegaan wordt van mogelijkheden in plaats van beperkingen.
In sommige situaties zullen mensen een beroep op de gemeente doen. Dat kan omdat
mensen geen keuze hebben, omdat het gewoon even niet meer gaat of omdat men wat
ouder wordt. Daar waar de gemeente zorg biedt is het principe één gezin, één hulpverlener
en één plan van toepassing.
De rijksmiddelen AWBZ en jeugdzorg die overgaan naar de gemeente worden volledig
aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken die er mee gemoeid zijn; in Zeewolde zorgen
we voor een ontkokering van het zorgstelsel en voor goede en duidelijke samenwerking
tussen zorgleveranciers zodat er minder geld uitgegeven wordt aan bureaucratie en
overhead. We doen wat we lokaal kunnen en zoeken regionaal samenwerking waar dat
nodig is. Bij de keuze van zorgaanbieders staat de cliënt centraal. Dit betekent dat bij
aanbesteding de kwaliteit van de (langdurige) zorg, met ontplooiing en maatschappelijke
deelname – wonen, werken, recreatief en sociaal – van de cliënten naast de kosten het
uitgangspunt is.
De VVD is voorstander van het uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’. Binnen de wettelijke
mogelijkheden is de VVD daarom voor de mogelijkheid tot het heffen van eigen bijdragen.
De VVD vindt dat de gemeente zuinig om moet gaan met gemeenschapsgeld. Voorzieningen
zoals een scootmobiel, rollator of andere hulpmiddelen worden na gebruik niet aan de kant
gezet maar ingezet voor een volgende hulpvraag.
De VVD zet in op vermindering van de bureaucratie in de zorg. Voor de uitvoering van de
nieuwe taken heeft de VVD een aantal uitgangspunten: de inwoner staat centraal, er wordt
niet betutteld, de gemeente is regisseur niet uitvoerder, er wordt ruimte geboden voor
innovatie en regelvrije zones, fraude wordt zo veel mogelijk voorkomen, en er wordt
gezorgd voor duidelijke financiële kaders.
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Standpunt VVD
1. De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het
uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is, en dat niet het
aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.
2. Het inkoopbeleid rondom de zorg is gericht op kwaliteit van zorg. Is de aanbieder de
goedkoopste dan is dat mooi meegenomen maar niet leidend. De cliënt staat
centraal.
3. De zorgverlening wordt door het huidige college geconcentreerd in het centrum. De
VVD is voorstander van het spreiden van zorginstellingen.
4. ‘Multifunctionele Accommodaties’ of andere algemene ruimten vervullen een
belangrijke functie in het ’welzijnszorg‘-arrangement. Het zijn de voorzieningen waar
mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is
individuele zorg minder nodig. De VVD vindt dat leegstaande lokalen in Zeewolde
kunnen worden benut om te werken aan een multifunctioneel concept.
5. De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst
lokaal, dan regionaal en daarna pas nationaal.

2.2

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een
veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en
maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor
verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen.
De gemeente is dan aan zet.
De komende jaren zal er op het gebied van de jeugdzorg veel veranderen. De gemeente
Zeewolde wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De VVD wil af van het verschijnsel dat
allerlei maatschappelijke problemen een medische component hebben: een kind krijgt niet
direct een stempeltje.
Standpunt VVD
1. De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen
voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle
betrokkenen hebben daar vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders,
scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere
professionals.
2. De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De
gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door
bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders
worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.
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3. Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en
hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te
kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook het pesten via de social
media behoeft aandacht.

2.3

Sport

De VVD wil dat Zeewolde de sportiefste gemeente van Nederland wordt.
Investeren in sport is investering in de toekomst van onze inwoners. Sporten draagt bij aan
een gezonde levensstijl, sociale contacten en het opdoen van vaardigheden. De VVD vindt
dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn. De VVD wil dit stimuleren met de
introductie van een sportpas. Met deze pas kan de jeugd kennis maken met de diverse
sporten en verenigingen. De sportpas is een initiatief van de verenigingen en de
(gemeentelijke) sportaccommodaties, maar ook het bedrijfsleven kan hierin een rol spelen.
Bedrijven die een sportpas willen introduceren voor hun werknemers kunnen uiteraard bij
dit initiatief aansluiten.
Zeewolde heeft een prachtige locatie aan het water. De VVD wil dat Zeewolde zich meer
profileert op het gebied van watersport. De VVD vindt dat er een inzet moet zijn om een
aantal spraakmakende watersportevenementen naar het dorp te halen.
Naast het water heeft Zeewolde ook een uitgestrekt gebied met bossen. In de bossen ligt al
een behoorlijke infrastructuur voor het beoefenen van buitensporten. De VVD vindt dat hier
beter gebruik van kan worden gemaakt. Wij stimuleren daarom het aantrekken van grote
sportevenementen in dit gebied.
De VVD ondersteunt initiatieven voor het verder benutten van de bossen voor sportieve en
recreatieve activiteiten zoals wandelen, lopen, fietsen en paardrijden. Dit vergroot de
samenhang tussen groen, wonen en recreatie.
Het zwembad ‘Het Baken’ is een basisvoorziening in Zeewolde en dat moet ook zo blijven.
De VVD wil dat het de door de VVD ingediende initiatief om een onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor een langere openstelling van het zwembad, ook in de zomerperiode,
met voorrang wordt opgepakt.
Standpunt VVD
1.

Met het introduceren van een sportpas wil de VVD alle jeugd de mogelijkheid bieden
om kennis te maken met de diverse sporten en verenigingen.

2.

De VVD vindt dat sport en sportverenigingen ook toegankelijk moeten zijn voor
mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden
gehouden.
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3.

De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte
nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en
spelvoorzieningen zoals goede routes door de wijken voor bijvoorbeeld lopen,
rennen, skeeleren, trapveldjes voor de jeugd en beweegtuinen voor senioren.

4.

De VVD vindt dat binnen de gemeentelijke mogelijkheden initiatieven voor een
multifunctionele atletiekbaan (in combinatie met een ijsbaan) alle aandacht en steun
moeten krijgen, rekening houdend met draagvlak en continuïteit bij de betrokken
verenigingen.

2.4

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de
innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken. De VVD vindt dat de gemeente
vanuit haar regierol een stimulerende en faciliterende rol heeft in het contact met cultuur.
Een gevarieerd cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft
een positief effect op de inwoners van Zeewolde en op de aantrekkingskracht van de
gemeente.
Standpunt VVD
1.

Met de Verbeelding heeft Zeewolde een prachtig “Cultuurhuis” in haar gemeente. De
Verbeelding kan door maatschappelijk en particulier initiatief zich ontwikkelen tot
een mooie culturele plek in het dorp. Initiatieven voor recreatieve mogelijkheden
zoals bijvoorbeeld fiets- of kanoverhuur passen hier prima bij. Daar waar er
belemmeringen zijn voor dergelijke ontwikkelingen dienen deze te worden
weggenomen. De VVD is van mening dat alleen ondersteunende horeca op deze
locatie passend is.

2.

De VVD is voorstander van laagdrempelige en realistische veiligheidseisen bij
kleinschalige evenementen. Initiatieven zoals bijvoorbeeld het ‘Duikerwegfeest’
mogen niet stuklopen op ‘stadse’ vergunningsvoorwaarden.

2.5

Onderwijs

Onderwijs is de basis voor kinderen en jongeren om zich te kunnen ontplooien en een
zelfstandige toekomst op te bouwen. De VVD vindt dat scholen zich daarom moeten
concentreren op kwalitatief goed onderwijs.
De VVD Zeewolde streeft naar maximale ontplooiingsmogelijkheden binnen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, net als bij crèches, kinderopvang en de
buitenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen ligt
primair bij de ouders; dat kan niet op de gemeenschap worden afgeschoven. De gemeente
heeft wel als plicht om het onderwijs en de kinderopvang in brede zin te faciliteren. Kwaliteit
van (school)omgeving zoals bijvoorbeeld het (school)gebouwzijn daarbij van groot belang.
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Basisonderwijs
Het basisonderwijs in Zeewolde kampt over het algemeen met teruglopende
leerlingenaantallen. Ook de groei van de scholen in de Polderwijk loopt achter door de
stagnerende ontwikkeling van de woningbouw. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de
omvang van de scholen en creëert leegstand in de schoolgebouwen, met name in Zeewolde
Zuid. De VVD vindt dat de gemeente een coördinerende en faciliterende rol moet nemen om
de schoolgebouwen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld brede
scholen te initiëren, waarmee de semipermanente huisvesting voor bijvoorbeeld
peuterspeelzalen wordt uitgespaard, en inzet van lokalen voor verschillende
maatschappelijke functies, waarmee leegstand wordt tegengegaan en kosten worden
bespaard.
Voortgezet onderwijs
De VVD vindt de aanwezigheid van voortgezet onderwijs in Zeewolde van groot belang. De
VVD is voorstander van uitbreiding van de Levant tot een volledige middelbare school waar
plaats is voor verbreding van de praktische leergangen in het VMBO. De beroepsgerichte
opleidingen in Zeewolde moeten verder ontwikkeld worden. De aansluiting met het
bedrijfsleven kan versterkt worden. Dit biedt kansen om jongeren al vroeg in contact te
brengen met werk, een baan en ervaring. Voor bedrijven biedt dit de kans om jongeren te
interesseren voor een beroep in de techniek, logistiek of andere richting. En voor de
jongeren betekent dit minder reizen en dicht bij huis naar school.
Standpunt VVD
1.

De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te leren, ongeacht leeftijd of
afkomst.

2.

De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere
maatschappelijke instellingen. De VVD vindt het vanuit financieel oogpunt niet
acceptabel dat schoollokalen leegstaan. Deze lokalen dienen multifunctioneel ingezet
te worden.

3.

De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs,
waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet voor
alle leerlingen aandacht zijn, ook voor excellente leerlingen.

4.

Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge
kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente
stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden
hierbij vanzelfsprekend betrokken.

5.

De VVD wil dat de gemeente hard optreedt tegen voortijdig schoolverlaten en
ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder
geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Bovendien werken scholen, ouders en
gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.
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6.

2.6

De VVD stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om ook (praktijk)lessen in
onderwijsinstellingen te verzorgen.

Integratie

De VVD staat voor een tolerante samenleving waarin iedereen meedoet. Bij de VVD staat
niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag, niet de groep maar
het individu. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt. In
Zeewolde werken veel arbeidsmigranten. Ook van deze mensen verwachten wij dat zij zich
aanpassen, zo snel mogelijk de Nederlandse taal spreken en een bijdrage leveren aan de
samenleving.
Standpunt VVD
1.

De VVD wil een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD
accepteert niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.

2.

(Arbeids)migranten komen uit eigen beweging naar Nederland en moeten dus zelf
verantwoordelijkheid nemen. Kosten van bijvoorbeeld inburgering mogen niet op de
samenleving worden afgewenteld.

2.7

Financiën

De wettelijke taken jeugdzorg, arbeidsparticipatie en AWBZ worden in komende periode
gedecentraliseerd (naar de gemeenten). Deze nieuwe taken zullen de gemeentelijke
begrotingen in omvang sterk laten groeien. Om deze taken goed en binnen de beschikbare
budgeten uit te voeren zal het nieuwe gemeentebestuur nauwlettend financieel moeten
sturen. Voor de VVD is het uitgangspunt dat dit past binnen de gedecentraliseerde
budgeten. De VVD is de partij voor een goede uitvoering van deze moeilijke taak.

3. Leefomgeving
3.1

Verkeer en Vervoer

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke
overheid. Een goede ontsluiting is daarnaast van cruciaal belang voor de lokale economie.
Mensen kiezen zelf de wijze van vervoer. Dat betekent dat de ontsluiting per auto, openbaar
vervoer, fiets of als voetganger goed geregeld moet zijn. Openbaar vervoer is geen
vervanging voor de auto maar een aanvulling.
De VVD vindt dat er een intercitybus moet gaan rijden tussen Zeewolde en Almere en tussen
Zeewolde en Harderwijk. Daarnaast wil de VVD een onderzoek naar de haalbaarheid van een
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betere OV-verbinding met Nijkerk, zodat een optimale aansluiting op dit P+R-station
ontstaat.
Standpunt VVD
1.

De VVD vindt dat het wegennet zo ingericht dient te zijn dat de doorstroming van het
verkeer optimaal is. De Nijkerkerweg (tot de A28) en de Gooiseweg (tot de A27)
moeten daarom versneld verdubbeld worden. Ook de Nijkerkerbrug dient verbreed
te worden om een flessenhals op dit traject te voorkomen.

2.

De VVD vindt dat het aantal drempels en (tijdelijke)verkeersborden in Zeewolde
moet worden verminderd.

3.

De VVD wil dat er een intercitybus komt op de route Zeewolde Almere en de route
Zeewolde Harderwijk.

4.

Door te weinig parkeerfaciliteiten bij de hockey- en voetbalvelden ontstaan er vooral
op zaterdag regelmatig onveilige verkeerssituaties. De VVD wil daar extra
parkeergelegenheid creëren door bijvoorbeeld te werken met de zogeheten
‘grastegels’ in de bermen aan de sportzijde van de weg.

5. De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met
medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones,
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
6. De VVD vindt dat fietsers prettig en veilig door de gemeente moeten kunnen rijden.
Daarbij horen naast goede fietsroutes, eenduidig beleid bij rotondes en
fietsoversteekplaatsen ook voldoende stallingruimtes voor fietsen (in het centrum,
bij de bushaltes, bij scholen, andere gemeentelijke gebouwen en bij de
bedrijventerreinen)
7. De VVD vindt dat de kwaliteit van de wegen in het buitengebied moet worden
verbeterd. Door de bestaande wegen eenmalig te verbeteren en in lijn te brengen
met de huidige vervoersbewegingen, zal er minder frequent onderhoud gepleegd
hoeven te worden. Bijgevolg kunnen ook de jaarlijkse onderhoudskosten dalen.
8. De VVD wil dat beplanting langs de wegen geen schade kunnen toebrengen aan het
asfalt. Het aanhouden van een ruimere afstand tot het wegdek bij het aanplanten
van bomen (of kiezen voor andere soorten) is noodzakelijk zodat onnodige schade
voorkomen wordt en daardoor minder geld nodig is voor schadeherstel.
9. Grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied (zoals bijvoorbeeld de
woonvoorziening voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg) vraagt een veilige
verkeersroute. De VVD wil dat met de komst van een hotel voor 600
arbeidsmigranten de bosruiterweg wordt verbreed naar twee normale rijstroken. De
huidige B-weg is ongeschikt voor het te verwachten aantal verkeersbewegingen en
zal ten koste gaan van de verkeersveiligheid.
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3.2

Wonen

Voor de VVD is het belangrijk dat Zeewolde verder kan groeien en dat mensen ervoor blijven
kiezen om in Zeewolde te gaan wonen Dit vraagt om een aantrekkelijke, mooie en
onderscheidende omgeving. De jeugd verdient een plek om te wonen in ons mooie dorp, net
als de mensen die hier werken. Ook wil de VVD rekening houden met de veranderende
bevolkingssamenstelling en daarop inspelen.
De woningbouw heeft momenteel te lijden onder de financieel-economische crisis. Er
worden minder woningen gebouwd, daardoor is er minder doorstroming op de
woningmarkt. De huidige tijd vraagt om een nieuwe woonvisie. Een visie die ruimte biedt om
in te spelen op de actualiteit en de veranderende woonvraag. De woonvisie moet gericht zijn
op een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod. Er dient ruimte te zijn voor (goedkope)
starterswoningen maar ook voor particulier initiatief en particulier collectief
opdrachtgeverschap.
De VVD vindt dat de woningcorporaties die actief zijn in Zeewolde zich alleen bezig mogen
houden met hun kerntaken (het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en
het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed).
De VVD vindt dat de gemeente Zeewolde actief betrokken moet zijn bij de ontwikkelingen
op haar grondgebied. Het project Oosterwold is daar een voorbeeld van. Deze ontwikkeling
is van invloed op de omgeving en daarmee op de kern van Zeewolde. De gemeente dient de
belangen van haar inwoners hierin beter te behartigen en een meer actieve rol te spelen.
Naast de reguliere bouw hebben we in Zeewolde steeds meer te maken met
arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen en Roemenië. Om aan de huisvestingsvraag van
deze mensen te voldoen is een vergunning gegeven voor de bouw van een (flexibele)
woonaccommodatie aan de Bosruiterweg. Deze ontwikkeling staat huisvesting op de
boerenerven niet in de weg.
Standpunt VVD
1. Particulier opdrachtgeverschap en vraaggericht bouwen wordt sterk gestimuleerd.
Daar moeten voldoende vrije kavels tegen redelijke prijzen beschikbaar voor zijn.
2. De VVD vindt dat er voldoende starterswoningen in Zeewolde moeten zijn. Veel
jongeren verlaten Zeewolde, de VVD wil deze groep graag behouden voor het dorp
en dus zorgen dat er ook voor hen voldoende woningen beschikbaar zijn.
3. De VVD wil dat inwoners van Zeewolde makkelijk en snel kunnen zien welke
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten, te verbouwen of een
tuinhuis te plaatsen. De actuele regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan,
dienen digitaal beschikbaar te zijn.
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4. De VVD wil de welstandscommissie afschaffen en een ruimer (vrijer) beleid voeren
op dit gebied.
5. Het huidig beleid met betrekking tot permanent wonen op recreatieterreinen dient
gecontinueerd te worden.
6. Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe
concepten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen. De VVD vindt dat
ook in woonwijken plaats moet zijn voor kwetsbare groepen.
7. De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe
woonvormen voor ouderen of andere specifieke doelgroepen.
8. De VVD wil dat vergunningen voor het huisvesten van seizoenarbeiders bij agrariërs
worden gecontinueerd ondanks de komst van het hotel voor arbeidsmigranten.
9. Ook de bestemmingsplannen voor de woongebieden dienen meer flexibiliteit te
bieden zodat de mensen hun eigen keuze kunnen maken.
10. De VVD wil de kwaliteit van het openbaargroen verbeteren. Van anoniem saai
openbaargroen willen we naar uitbundig bloeiende en kleurrijke beplantingen.

3.3

Afvalstoffen en –reiniging

De VVD vindt de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk. Schoon, verzorgd en fris is hierbij
het adagium.
Standpunt VVD
1. De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het
welzijn van onze inwoners.
2. De VVD is van mening dat inwoners zelf (mede)verantwoordelijk zijn en een
belangrijke bijdrage kunnen leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun
tuin en straat. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
3. De VVD wil vervuiling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
4. Ook honden zijn welkom in Zeewolde. De hondenuitlaatkaart dient geactualiseerd te
worden. Buiten de uitlaatzones zijn de hondenbezitters verantwoordelijk voor het
opruimen van de uitwerpselen.
5. De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Dit moet op
een goede en tegen een zo laag mogelijke prijs worden gedaan.
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6. De VVD vindt dat het centrum in het weekeinde vaker schoongemaakt moet worden.
Inzet van een kauwgomzuiger is hierbij een welkome aanvulling.
7. Voor inwoners die een grotere container voor het groen afval willen wordt deze
mogelijkheid geboden.

3.4

Financiën

In Zeewolde is mobiliteit van groot belang. Adequate wegen en goed onderhoud van onze
wegen vragen voldoende financiële middelen en reserveringen voor onderhoud. De VVD
geeft dit prioriteit.
De bewoners dragen de kosten van wonen en woningbouw naar behoefte. Dit vraagt van de
gemeente helder beleid en sturing.
De VVD heeft het uitgangspunt dat de kosten van afvalstoffen en –reiniging niet meer dan
kostendekkend moet worden uitgevoerd.

4. Lokaal Bestuur
4.1

Veiligheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid.
Eigendommen, ook die van de gemeente, moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den
boze en ook de dagelijkse rit naar school, werk of sport moet veilig zijn.
De inwoners van Zeewolde mogen rekenen op een actieve overheid, die op
veiligheidsgebied zelf actie onderneemt, maar ook anderen aanspreekt op hun
verantwoordelijkheid.
Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt
opgetreden door de bevoegde instanties.
Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve
veiligheid van belang. De VVD vindt dat ook hier een taak is weggelegd voor de overheid.
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun
werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of
aanvallen. Daartegenover staat dat we ook een voorbeeldfunctie mogen verwachten van
onze hulpverleners.
Standpunt VVD
1.

Politie en brandweer in Zeewolde moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.
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2.

De VVD streeft naar een in het dorp gestationeerde ambulancepost. Er wordt actief
samenwerking gezocht in de regio om bijvoorbeeld de aanrijtijden naar de Eemhof te
garanderen.

3.

Instrumenten zoals gebiedsverboden worden breder ingezet om geweld of overlast
tegen te gaan. Zo worden panden en woonhuizen die verhuurd worden voor de
wietteelt na ontmanteling een periode gesloten (ook voor eigenaren en
verhuurders).

4.

De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast om criminelen te
weren uit Zeewolde.

5.

De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en
sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.

6.

De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan,
bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te
plaatsen (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of
in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen. Bij de inzet van instrumenten
hoort ook strikte handhaving.

7.

Woninginbraak is voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis en is een grote inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer. Bovendien levert het een gevoel van onveiligheid op
bij bewoners. Voor de VVD heeft de bestrijding van woninginbraak dan ook hoge
prioriteit. De gemeente dient het Politiekeurmerk te omarmen en toe te zien op een
zo goed mogelijke naleving ervan. Dit betekent dat de gemeente actief afspraken
maakt met alle stakeholders over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast
worden burgers continu voorgelicht over wat zij zelf kunnen doen om de kans op
woninginbraak zo klein mogelijk te maken. Ten slotte zijn ook bedrijfsinbraken een
continu aandachtspunt.

8.

Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het
bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en
overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit
krijgen.

9.

Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de
brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft
niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.

4.2

Gemeentelijke lasten

De VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. De
VVD wil zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt
en geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. De VVD is voor een verlaging
van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
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Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds
bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. De reserve van de
gemeente dient op een acceptabel niveau te zijn. Overschotten van enig jaar dienen niet te
worden opgepot maar dienen terug te gaan naar de belastingbetaler zodat de lasten voor de
mensen en ondernemers verlaagd worden. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of
het niet met bestaande middelen kan.
Standpunt VVD
1.

Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: incidentele meevallers qua inkomsten mogen niet
worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

2.

De VVD wil een sluitende begroting. Daarnaast moet voor onze inwoners duidelijk
zijn waar belastinggeld aan wordt besteed.

3.

Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen
enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar is.

4.

De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als
daarmee (op termijn) voordeel wordt behaald.

5.

De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Dit betekent
dat de tarieven ten hoogste kostendekkend zijn.

4.3

Algemeen Bestuur

De VVD wil een kleine en daadkrachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er
voor zijn inwoners, en niet andersom. Het college van Burgemeester en Wethouders moet
compacter. In een gemeente met de huidige omvang is het niet acceptabel dat er vier
wethouders aangesteld en betaald moeten worden. Ook hier geldt dat een klein en krachtig
bestuur gewenst is.
De afgelopen jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. De
VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en
kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de
burgers. Ook naar de toekomst staat de VVD Zeewolde open voor nieuwe taken en
verantwoordelijkheden die op ons af komen.
Als de gemeente een taak overgedragen krijgt wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd,
zonder extra middelen boven wat de gemeente daarvoor van het Rijk krijgt. Het kan soms
zelf goedkoper omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan
organiseren.
Op dit moment speelt de opschaling van de provincie Flevoland tot een Randstadprovincie.
De VVD Zeewolde vindt dat deze opschaling vooral ingegeven moet worden door het streven
naar een kleinere en efficiëntere overheid. De VVD Zeewolde vindt dat als het tot een
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opschaling komt er rekening gehouden moet worden met de positie van de gemeente
Zeewolde. Zeewolde werkt op dit moment intensief samen met gemeente Harderwijk en
Ermelo. Bij een eventuele opschaling dient Zeewolde haar eigen positie te kunnen kiezen.
Aansluiting bij de provincie Gelderland moet ook tot de mogelijkheden behoren.
Standpunt VVD
1.

De VVD is voor minder regels. Overbodige regels ontstaan vaak omdat een eenmaal
ingevoerde regel het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat tegengaan door
voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.

2.

De VVD staat voor een dienstbare gemeente. De VVD vindt een digitaal loket dat 24
uur per dag open is vanzelfsprekend. De bereikbaarheid voor vragen in het
gemeentehuis moet verruimd worden. De diensten en producten die de gemeente
aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteit verhouding.

3.

De VVD is tegen de verbouw van het gemeentehuis. In deze tijd van financieel
economische crisis is het onverantwoord om grote bedragen hieraan uit te geven.
Daarbij komt dat het nog niet duidelijk is hoe de omvang van het ambtelijk apparaat
er in de toekomst uit zal gaan zien. Onderhoud aan het gemeentehuis kan worden
gefinancierd uit de jaarlijkse reservering voor grootonderhoud.

4.

De VVD wil inzichtelijk maken welke overheidsgebouwen (ook tijdelijke locaties) de
komende periode noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen garanderen.
Gebouwen of ruimten die niet meer nodig zijn dienen zo snel mogelijk te worden
afgestoten.

5.

Gezien de belangrijke ontwikkelingen in de regio, zoals de mogelijke opschaling van
de provincie Flevoland tot Randstadprovincie, de schaalsprong Almere, de
ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad, is het van groot belang dat het bestuur van
de gemeente Zeewolde goed zichtbaar in de regio is.

4.4

Financiën

De burger kan helpen de kosten voor veiligheid te beperken door deel te nemen aan
BURGERNET. Dit is een voorbeeld van de participatiemaatschappij.
De gemeentelijke belastingen horen in principe niet te stijgen. Mocht door maatschappelijke
kosten ontwikkelingen dit wel nodig zijn, dan is een stijging ter grootte van de inflatie het
maximum.
Bij teruglopende rijksbijdragen dient bij wettelijke taken met een plus en bij niet-wettelijke
taken te worden bezuinigd. Deze uitgaven zijn immers beïnvloedbaar. De VVD vindt dit
verantwoord omgaan met geld van de burger.
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