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INLEIDING: Gewoon. Doen.   
	
Sinds	de	verkiezingen	van	2014	heeft	de	VVD	veel	 voor	elkaar	 gekregen	voor	de	Neder-
Betuwenaar.	Toen	belangrijke	keuzes	gemaakt	moesten	worden	om	de	financiële	positie	
van	de	gemeente	te	versterken,	waren	wij	bereid	deze	te	maken	en	verantwoordelijkheid	
te	nemen.	Dit	in	tegenstelling	tot	sommige	andere	partijen.	Uiteindelijk	leidde	dit	tot	een	
coalitiebreuk	waarna	de	VVD	vanaf	december	2016	deel	uitmaakte	van	de	coalitie	met	CDA	
en	SGP.			
	
In	de	coalitie	hebben	wij	ons	ingezet	voor	lagere	lasten,	een	financieel	gezonde	gemeente	
en	een	gemeente	die	niet	belast	maar	ontlast.	Veel	van	deze	zaken	zijn	gestart,	maar	we	zijn	
er	nog	lang	niet!	Zo	staan	we	er	financieel	goed	voor,	maar	hebben	we	nog	steeds	(te)	hoge	
lokale	lasten.	Nu	het	beter	gaat	met	Nederland,	alsook	met	Neder-Betuwe,	is	het	tijd	dat	
onze	inwoners	gaan	merken	dat	het	beter	gaat.	Lagere	lasten,	minder	regels	en	meer	eigen	
vrijheid	moeten	er	wat	de	VVD	betreft	aan	bijdragen	dat	Neder-Betuwe	in	de	periode	2018-
2022	kan	werken	aan	een	duurzame	groei.		
	
De	VVD	is	een	liberale	partij.	Dit	betekent	dat	wij	denken	in	kansen	en	mogelijkheden	die	
elk	individu	heeft.	Elk	mens	is	uniek	en	heeft	zijn	eigen	potentieel.	De	VVD	staat	voor	een	
gemeente	die	het	potentieel,	de	kwaliteiten	en	de	kracht	van	mensen	zoekt	en	deze	inzet	
voor	de	maatschappij.	De	VVD	wil	dat	inwoners	zelf	hun	leven	kunnen	bepalen	en	dat	de	
gemeente	hen	niet	onnodig	belemmert	met	regels	en	papierwerk.		
	
De	 VVD	 staat	 voor	 een	 zelfstandige	 gemeente,	 waarin	 iedereen	 zijn	 of	 haar	
verantwoordelijkheid	neemt.	De	gemeente	kan	niet	alles	regelen	en	moet	dan	ook	samen	
met	inwoners	zoeken	naar	echte	oplossingen.	Inwoners	kunnen	het	vaak	sneller,	beter	en	
goedkoper.	Waar	nodig	helpt	de	gemeente	en	neemt	zij	een	leidende	rol.	Dit	moet	meer	
uitzondering	dan	regel	zijn.		
	
Daarnaast	staat	de	VVD	voor	een	gemeente	die	goed	zorgt	voor	haar	inwoners.	Uw	zorg	is	
onze	zorg.	Daarom	wil	de	VVD	dat	middelen	zo	efficiënt	mogelijk	worden	besteed.	Geen	
ambtenaren	achter	het	bureau	maar	handjes	aan	het	bed.	Wij	willen	dat	initiatieven	van	
inwoners	worden	gestimuleerd	en	voorrang	krijgen.	Belangrijk	is	dat	de	zorg	en	de	kosten	
in	balans	blijven.	Het	kan	daarbij	nooit	zo	zijn	dat	iemand	niet	de	zorg	krijgt	die	hij	of	zij	
nodig	 heeft.	 Het	 gaat	 immers	 over	 mensen	 die	 vaak	 behoren	 tot	 de	 zwakkere	 in	 de	
samenleving.	Wij	 komen	voor	hen	op	en	 zullen	ervoor	 zorgen	dat	het	voor	hen	 zo	goed	
mogelijk	wordt	geregeld.		
	
Zoals	u	ziet	is	er	nog	genoeg	te	doen.	Wij	kunnen	dit	echter	niet	alleen!	Wij	hebben	om	deze	
doelen	te	realiseren	namelijk	uw	stem	nodig!	Maar	ook	na	de	verkiezingen	vragen	wij	van	u	
om	een	actieve	bijdrage	te	blijven	leveren,	zodat	wij	ons	Neder-Betuwe	nog	mooier	en	beter	
maken.	Geen	loze	beloftes,	maar	heldere	doelen	waarvan	wij	er	zoveel	als	mogelijk	gaan	
realiseren.	Wij	gaan	het	gewoon	doen!		
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De	volgende	thema’s	worden	in	dit	programma	behandeld:	
	
Thema	1:	Een	gemeente	waar	het	prima	leven	is	
	
Goed	leven	in	Neder-Betuwe.	Dat	betekent	goede	huisvesting,	dat	het	afval	
wordt	opgehaald	en	dat	je	je	vrij	kan	bewegen	door	de	gemeente	op	goede	
wegen.	 Ook	 het	 aanpakken	 van	 parkeerproblematiek	 vraagt	 de	 nodige	
aandacht.	In	dit	thema	gaan	wij	op	tal	van	dit	soort	zaken	in.		

	

Thema	2:	Een	gemeente	waar	ruimte	is	voor	initiatief	
	
Een	 gemeente	 waar	 ondernemers	 onvoldoende	 ruimte	 krijgen	 om	 te	
ondernemen,	 is	 per	 definitie	 al	 verloren.	 Zonder	 een	 goed	
ondernemersklimaat	 zijn	 er	 geen	 banen.	 Daarnaast	 moet	 de	 gemeente	
zorgen	dat	maatschappelijke	instellingen	en	verenigingen	de	mogelijkheid	
krijgen	zich	te	ontwikkelen	en	hun	rol	te	vervullen.	Dit	om	de	leefbaarheid	
van	de	kernen	te	behouden.	Daar	gaat	dit	thema	over.		

	

Thema	3:	Een	gemeente	waar	iedereen	meedoet	
	
Werken	is	de	beste	uitkering.	De	VVD	wil	dat	iedereen	in	Neder-Betuwe	de	
mogelijkheid	 krijgt	 een	 baan	 te	 vinden.	 Al	 dan	 niet	 met	 hulp	 van	 de	
gemeente.	Om	 te	 kunnen	werken	 is	 onderwijs	 van	 groot	 belang.	 Goede	
(openbare)	 basisscholen	 en	 voortgezet	 onderwijs	 zijn	 de	 basis	 van	 elke	
opleiding.	Daarover	gaat	dit	thema.		
	

	

Thema	4:	Een	gemeente	waar	je	veilig	bent	
	
Als	je	je	niet	veilig	voelt,	dan	kun	je	je	ook	niet	thuis	voelen.	In	dit	thema	
gaan	wij	in	op	de	veiligheid	van	onze	gemeente	en	hoe	wij	deze	voor	ons	
zien.	De	gemeente	heeft	een	kleine	maar	belangrijke	rol	bij	het	veilig	maken	
en	houden	van	Neder-Betuwe.		
	

	

Thema	5:	Een	gemeente	die	er	voor	ons	is	
	
De	gemeente	is	er	niet	voor	zichzelf	of	de	politiek,	nee	de	gemeente	is	er	
voor	u!	In	dit	thema	gaan	wij	in	op	de	maatregelen	die	de	gemeente	moet	
nemen	om	de	leefbaarheid	van	Neder-Betuwe	te	bevorderen.	Een	leefbare	
gemeente	is	er	ook	één	waar	je	niet	onnodig	wordt	belast.	In	dit	thema	gaan	
wij	in	op	het	verlagen	van	belastingen	zoals	de	OZB	en	de	hondenbelasting.		
	

	

	
	
	

Thema	6:	Een	duurzame	gemeente	
	
Wij	 allemaal	 hebben	 een	 verantwoordelijkheid	 naar	 de	 toekomstige	
generaties.		In	dit	thema	gaan	wij	in	op	de	maatregelen	die	de	VVD	voor	nu	
en	de	toekomst	wil	nemen,	om	Neder-Betuwe	duurzaam	te	krijgen	en	te	
houden.		 	
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Thema 1: een gemeente waar het prima leven is 
	
1.1 Goed wonen in Neder-Betuwe  
	
Een	huis	is	meer	dan	een	stapel	bakstenen.	Het	is	je	thuis.	Het	moet	een	plek	zijn	waar	jij	je	
veilig	mag	voelen	en	zonder	belemmering	moet	kunnen	leven.	 	Woningen	zijn	daarom	van	
essentieel	belang,	zeker	in	een	groeigemeente!		
	

Ø Daarom	wil	de	VVD	dat	er	voldoende	(betaalbare)	koopwoningen	zijn	voor	starters.	Dit	
vraagt	een	actieve	rol	van	onze	gemeente.	Er	moet	prioriteit	worden	gegeven	aan	de	
realisatie	van	nieuwe	woningen	in	Dodewaard.	Maar	ook	in	de	kleinere	kernen	zoals	
IJzendoorn	 en	 Echteld	 moet	 worden	 gekeken	 naar	 de	 kansen	 op	 het	 gebied	 van	
woningbouw	om	de	lokale	gemeenschappen	in	deze	kleine	kernen	te	versterken.			

Ø Door	maatregelen	te	nemen	die	ertoe	bij	dragen	dat	ouderen	zo	lang	mogelijk	thuis	
kunnen	blijven	wonen.	Denk	hierbij	aan	de	ontwikkeling	van	(meer)	seniorenwoningen	
of	 door	 gebruik	 te	 maken	 van	 nieuwe	 technologieën.	 In	 een	maatschappij	 waarin	
vergrijzing	 een	 grote	 rol	 speelt,	 is	 het	 van	 essentieel	 belang	 om	 te	 komen	 met	
innovatieve	 oplossingen.	 Daarnaast	 moet	 de	 gemeente	 optimaal	 faciliteren	 dat	
ouderen	die	daartoe	besluiten,	bij	hun	kinderen	kunnen	gaan	wonen,	bijvoorbeeld	in	
een	woon	unit.		

Ø We	 bouwen	 de	 gemeente	 niet	 vol	 met	 meer	 sociale	 huurwoningen.	 De	 VVD	 wil	
inzetten	op	het	optimaal	benutten	van	het	bestaande	areaal.	Gesubsidieerd	 scheef	
wonen	moet	 zoveel	mogelijk	worden	 aangepakt.	 	 Daarnaast	wil	 de	 VVD	 afspraken	
maken	 met	 de	 woningbouwcorporatie	 om	 doorstroom	 zoveel	 als	 mogelijk	 te	
bevorderen.		

Ø Eigenwoningbezit	wordt	bevorderd	door	belastingverlaging.	De	VVD	wil	dat	de	OZB-
belasting	 versneld	 wordt	 verlaagd	 zodat	 wij	 in	 2020	 niet	 meer	 de	 duurste	 zijn	 in	
Rivierenland.	Dit	willen	wij	bereiken	door	de	OZB	met	5%	per	jaar	te	verlagen.		

Ø Samen	 met	 andere	 gemeenten	 invullingen	 geven	 aan	 de	 woonvisie.	 Zeker	 met	
gemeenten	die	soortgelijk	zijn	samengesteld,	 zoals	Buren	en	Overbetuwe,	 liggen	er	
kansen	en	kunnen	we	krachten	bundelen	om	zo	de	leefbaarheid	van	onze	gemeenten	
te	versterken.	

Ø Bij	goed	leven	hoort	niet	alleen	een	goed	huis	maar	ook	een	goede	infrastructuur,	zoals	
het	hebben	van	een	snelle	en	toekomst	vaste	verbinding	met	het	internet.	De	VVD	zal	
zich	in	de	regio	hard	maken	voor	een	glasvezelverbinding	voor	alle	woningen	in	Neder-
Betuwe.	Wanneer	marktpartijen	dit	niet	rendabel	kunnen	leveren,	dient	de	overheid	
ervoor	te	zorgen	dat	iedereen	aangesloten	kan	zijn.	Snel	internet	voor	iedereen	is	een	
essentiële	basisvoorziening,	vandaag	en	zeker	in	de	toekomst.	
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1.2 Een schoon Neder-Betuwe (Afval, water en riool) 
	
We	wonen	graag	in	een	schoon	en	leefbaar	Neder-Betuwe.	We	vragen	van	al	onze	inwoners	
hieraan	een	bijdrage	te	leveren	en	samen	ons	Neder-Betuwe	schoon	te	houden.	De	gemeente	
faciliteert	eigen	initiatieven	optimaal	en	investeert	in	deze	projecten,	zeker	wanneer	hiermee	
een	kostenbesparing	voor	de	gehele	gemeenschap	kan	worden	gerealiseerd.		
	

Ø De	VVD	wil	dit	o.a.	bereiken	door	het	voortzetten	van	projecten	op	scholen.	
Ø De	 gemeente	 neemt	 haar	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 schoon	 houden	 van	 de	

gemeente.	Om	zwerfaval	te	voorkomen	in	onze	kernen	plaatst	te	gemeente	voldoende	
prullenbakken	 in	 de	 kernen	 en	 langsfietspaden.	 Daarnaast	 zet	 de	 gemeente	 haar	
hondenpoepbeleid	voort.	Daarnaast	moet	de	gemeente	vandalisme	extra	aanpakken	
met	handhaving.			

Ø Er	 moet	 een	 afvalstoffenheffing	 komen	 per	 inwoner.	 Het	 is	 niet	 eerlijk	 dat	 ieder	
huishouden	hetzelfde	basisbedrag	betaalt,	onafhankelijk	van	het	aantal	personen.	De	
VVD	wil	zich	inzetten	voor	een	meer	eerlijke	verdeling	van	de	afvalstoffenheffing.		

Ø De	 gemeente	 zet	 zich	 in	 voor	 het	 realiseren	 van	 een	 duurzame	 economie	 en	 kijkt	
samen	 met	 de	 AVRI	 naar	 de	 mogelijkheden	 voor	 de	 scholen	 en	 andere	
maatschappelijke	instellingen	voor	het	gescheiden	inzamelen	van	afval.		

	
1.3 Waar je kan genieten van de natuur  
	
Als	laanboomcentrum	van	Europa	en	gelegen	aan	de	Waal,	Linge	en	de	Rijn,	beschikt	Neder-
Betuwe	 over	 een	 prachtige	 natuur.	 De	 VVD	 wil	 zich	 inzetten	 voor	 het	 behoud	 en	 de	
ontwikkeling	van	deze	natuur.	Dit	doen	wij	door	te	monitoren	of	de	extra	 investeringen	 in	
groen	voldoende	zijn	om	de	kwaliteit	van	onze	leefomgeving	op	een	hoog	niveau	te	houden.	
Indien	dit	niet	het	geval	is,	dan	is	de	VVD	bereid	extra	te	investeren	in	verbeteringen.		
	
Daarnaast	willen	wij	maximaal	investeren	in	de	ontwikkelingen	van	onze	uiterwaarden	met	in	
het	bijzonder	de	Veerstoep	(in	Ochten).	De	VVD	wil	samen	met	de	 lokale	ondernemers	de	
mogelijkheid	onderzoeken	hier	een	toeristische	trekpleister	van	te	maken	en	te	dienen	als	
vliegwiel	voor	het	Toerisme	in	Neder-Betuwe.	Daarbij	wil	de	VVD	ook	dat	wordt	ingezet	op	
het	 verkeersluw	 maken	 van	 de	 dijk.	 Zeker	 gezien	 de	 onveilige	 verkeersituaties	 die	 vaak	
ontstaan.		
	
1.4 Zonder gedoe door Neder-Betuwe  
	
We	verplaatsen	ons	allemaal	door	Neder-Betuwe,	of	het	nu	naar	ons	werk	is,	of	naar	familie	
of	vrienden,	of	om	gewoon	te	genieten	van	de	natuur.	Dit	doen	we	natuurlijk	het	liefste	zonder	
al	 te	veel	gedoe.	Om	te	zorgen	voor	goede	wegen,	zullen	wij	ons	 in	de	periode	2018-2022	
inzetten	voor	de	volgende	zaken:	
	

Ø Daar	waar	nu	de	bermen	keer	op	keer	stuk	worden	gereden,	moeten	verharde	bermen	
komen.	Gaten	in	bermen	opvullen	met	zand	zet	geen	zoden	aan	de	dijk	en	zorgt	voor	
onveiligheid.	 Nu	 investeren	 brengt	 daarnaast	 een	 besparing	 met	 zich	 mee	 in	 de	
toekomst.		
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Ø Door	 de	 toename	 van	 autobezit	 in	 Neder-Betuwe,	 ontstaan	
parkeerproblemen	 in	 verschillende	wijken.	De	gemeente	moet	 in	de	periode	2018-
2022	 onderzoek	 doen	 naar	 de	 verschillende	 vormen	 van	 parkeerproblematiek	 en	
komen	met	oplossingen	om	de	problemen	aan	te	pakken.			

Ø Naast	 het	 aanpakken	 van	 de	 parkeerproblemen	 moet	 de	 gemeente	 ook	 gaan	
handhaven	op	foutparkeren	rondom	piekmomenten.	Het	kan	niet	zo	zijn	dat	kernen	
onbereikbaar	 zijn	 op	 bepaalde	 momenten	 in	 de	 week	 door	 parkeeroverlast.	 De	
gemeente	treedt	hier	streng	tegen	op.		

Ø De	wegen	en	fietspaden	worden	op	hoge	kwaliteit	onderhouden.		
Ø De	verkeersveiligheid	rondom	scholen	en	sportaccommodaties	in	de	gaten	houden	en	

waar	nodig	verbeteren.		
Ø De	VVD	wil	dat	er	wordt	gekeken	naar	het	verbeteren	van	het	openbaar	vervoer.	Het	

inzetten	op	vraag	afhankelijk	vervoer	moet	wat	ons	betreft	hierbij	een	speerpunt	zijn.		
Ø De	VVD	zal	zich	inzetten	voor	een	verbetering	van	de	verkeerssituatie	op	de	A15	en	de	

N233	(Rijnbrug).	De	huidige	onveilige	situaties	en	continue	files	vinden	wij	niet	langer	
acceptabel.	Er	moet	nu	echt	iets	gebeuren.		

	
Thema 2: Waar ruimte is voor eigen initiatief  
 
2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen  
	
De	 gemeente	 is	 volop	 in	beweging	waardoor	 taken	 van	de	overheid	 teruggaan	naar	u,	 de	
inwoners!	Dit	vraagt	van	iedereen	veel	inspanning	in	zijn	of	haar	dorp.	Als	het	gaat	om	het	
mede	beheren	van	openbaar	groen,	opruimen	van	zwerfvuil	(door	verenigingen)	en	het	samen	
veilig	houden	van	onze	buurt.	De	VVD	 juicht	 alle	 initiatieven	 toe	en	wil	 goede	 initiatieven	
ondersteunen.	Zelfstandig	zijn	vraagt	van	de	overheid	ook	dat	zij	investeert	in	verschillende	
projecten	 om	 de	 zelfstandigheid	 te	 bevorderen.	 De	 VVD	 wil	 daarom	 de	 volgende	 zaken	
realiseren	in	2018-2022:		
	

Ø Er	moet	geïnvesteerd	worden	in	de	lokale	verenigingen.	Nu	het	financieel	beter	gaat,	
moeten	we	kijken	hoe	verenigingen	op	 termijn	hun	eigen	broek	kunnen	ophouden	
zonder	afhankelijk	te	zijn	van	overheidsgeld.			

Ø Concreet	 wil	 de	 VVD	 een	 startfonds	 oprichten	 van	 100.000	 euro	 waarmee	 in	 alle	
kernen	 (bovenop	 het	 accommodatiebeleid)	 door	 verenigingen	 een	 aanvraag	 kan	
worden	gedaan.	Dit	fonds	moet	als	een	startsubsidie	dienen	om	nieuwe	initiatieven	
van	de	grond	te	krijgen.				

Ø Dorpshuizen	zijn	van	belang	voor	verenigingen.	In	elke	kern	moet	daarom	gestreefd	
worden	naar	een	goed	dorpshuis,	dat	zoveel	mogelijk	zichzelf	kan	bedruipen.	De	VVD	
wil	 daarom	 investeren	 in	 deze	 voorzieningen,	 om	 zelfstandigheid	 daarna	 te	
bevorderen.	Concreet	betekent	dit	per	kern:	

o In	 de	 kern	 IJzendoorn	 klagen	 inwoners	 over	 de	 geluidsoverlast	 van	 het	
Dorpshuis.	De	VVD	 is	 zich	 bewust	 van	de	 sleutelrol	 die	 dit	 gebouw	voor	 de	
gemeenschap	 in	 IJzendoorn	 heeft	 en	 wil	 daarom	 met	 een	 concreet	 en	
uitvoerbaar	plan	komen	om	de	geluidsisolatie	van	dit	gebouw	te	verbeteren.		
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o In	Ochten	wordt	hard	gewerkt	aan	de	bouw	van	een	nieuw	dorpshuis.	
De	VVD	ziet	de	voordelen	van	een	nieuw	gebouw.	Daarom	zijn	wij	bereid	een	
substantieel	bedrag	uit	te	trekken	voor	de	realisatie	van	de	renovatie	van	het	
plein	en	zo	bij	te	dragen	aan	de	nieuwbouw	van	het	dorpshuis.		

o In	Kesteren	is	een	voorziening	die	op	dit	moment	weer	vol	in	bedrijf	is.	De	VVD	
is	trots	op	alle	vrijwilligers	die	hieraan	bijdragen.	Daarom	willen	wij	kijken	wat	
het	dit	dorpshuis	nodig	heeft	en	zijn	bereid	te	investeren	als	dat	nodig	is.		

o In	Dodewaard	verkeert	het	dorpshuis	 in	grote	problemen.	De	VVD	 is	bereid	
actief	mee	te	werken	aan	een	nieuwe	en	moderne	accommodatie,	indien	het	
bestuur	van	het	dorpshuis	Dodewaard	ook	bereid	is	de	investeringen	mede	te	
financieren	vanuit	haar	eigen	middelen.	

	
Ø Zo	min	mogelijk	 regels	 voor	 verenigingen.	 De	 gemeente	moet	 onderzoeken	welke	

regels	 strikt	 noodzakelijk	 zijn	 en	 welke	 regels	 kunnen	 worden	 geschrapt.	 Een	
vergunning	voor	een	simpele	buurtbarbecue	moet	gaan	behoren	tot	het	verleden.	Ook	
moet	het	mogelijk	zijn	om	een	lokaal	evenement	te	organiseren	zonder	te	verdrinken	
in	vergunningen	en	formulieren.		

	
Ø Zelfstandigheid	vraagt	ook	een	rijke	sociale	omgeving	voor	jong	en	oud.	Wij	erkennen	

de	meerwaarde	van	een	bibliotheekvoorziening	en	willen	deze	dan	ook	behouden.	In	
periode	2018-2022	zal	daarom	worden	geïnvesteerd	in	een	volwaardige	bibliotheek	in	
de	kern	Ochten.		

	
2.2 Waar ondernemers volop de ruimte krijgen.  
	
Veel	inwoners	werken	in	de	gemeente	of	in	de	omliggende	regio.	Naast	dat	de	VVD	voor	hen	
een	aantrekkelijke	woongemeente	wil	realiseren	in	Neder-Betuwe,	willen	wij	er	ook	zijn	voor	
ondernemers.	 De	 VVD	 wil	 bedrijven	 en	 hun	 ondernemerschap	 ondersteunen	 in	 o.a.	
detailhandel,	 dienstverlening,	 toerisme	 en	 de	 vrije	 sector	 (ZZP).	 Bijvoorbeeld	 door	minder	
regels	en	regeldruk.		Ondernemers	zijn	van	essentieel	belang	voor	onze	gemeente.	Zij	zorgen	
ervoor	dat	wij	voldoende	geld	kunnen	verdienen	om	van	te	leven.	Het	midden-	en	kleinbedrijf	
is	de	banenmotor	van	de	lokale	Neder-Betuwse	economie.	Wij	vinden	dat	als	het	goed	gaat	
met	onze	ondernemers,	dat	het	dan	ook	goed	gaat	met	onze	inwoners	en	dus	goen	met	de	
gemeente.	Om	ondernemers	en	inwoners	te	ondersteunen	is	de	VVD	van	mening	dat:	
	

Ø Recreatie	en	toerisme	zijn	van	groot	belang	voor	de	lokale	economie.	De	gemeente	
geeft	 daarom	 recreatieve	 ondernemers	 de	 maximale	 ruimte.	 Deze	 ondernemers	
kunnen	uitbreiden	tenzij	er	aantoonbaar	permanente	schade	wordt	toegebracht	aan	
de	natuur.		

Ø De	Betuwe	staat	bekend	als	fruittuin.	Daarom	willen	wij	dat	ondernemers	optimaal	de	
mogelijkheid	krijgen	producten	te	verkopen	aan	toeristen	en	gasten	in	onze	gemeente.	
De	 gemeente	 zal	 daarom	 soepelere	 regels	 opstellen	 voor	 het	 plaatsen	 van	
fruitkramen.	Waarbij	rekening	wordt	gehouden	met	de	uitstraling	van	onze	gemeente.		

Ø We	hebben	veel	waardering	voor	de	boeren	in	de	veeteelt,	landbouw	en	tuinbouw.	
We	willen	 dat	 de	 agrarische	 sector	 kan	 blijven	 groeien	 en	 niet	 onnodig	 gehinderd	
wordt.	 Zij	 krijgen	 de	 ruimte	 voor	 nevenactiviteiten	 op	 het	 gebied	 van	 recreatie,	
toerisme,	natuurbeheer	of	andere	bedrijvigheid.		
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Ondernemers	willen	ondernemen	en	dat	kunnen	ze	prima!	Ze	hebben	de	gemeente	niet	nodig	
om	hun	bedrijf	te	runnen.	Daarom	moet	de	overheid	faciliterend	zijn	en	niet	dirigerend.	Dit	
willen	wij	bereiken	door:	

	
Ø Ondernemers	vrije	keuze	te	geven	over	de	openingstijden	van	hun	winkel.			
Ø De	mogelijkheden	 versterken	 voor	 duurzame	bedrijvigheid,	 om	 lokale	 banen	 te	

creëren.		
Ø In	 de	 periode	 2018-2022	 moet	 er	 een	 grote	 herziening	 komen	 van	 alle	

gemeentelijke	 regels	 op	 het	 gebied	 van	 ondernemen.	 Samen	 met	 de	 lokale	
ondernemers	 wordt	 gekeken	 naar	 de	mogelijkheden	 voor	 het	 versoepelen	 van	
regels.	 Onnodige	 regels	 worden	 geschrapt	 om	 zo	 een	 zo	 vrij	 mogelijk	
ondernemersklimaat	te	creëren.	Indien	mogelijk	wordt	gekeken	of	dit	samen	met	
andere	gemeenten	kan	worden	opgepakt.		

Ø Het	moet	voor	ondernemers	mogelijk	zijn	producten	te	verkopen	die	zij	zelf	lokaal	
produceren.	Gemeentelijke	regels	moeten	hen	hierin	niet	belemmeren.		

Ø Een	 duidelijk	 visie	 op	 detailhandel	 is	 van	 essentieel	 belang.	Maar	 ondernemers	
moeten	 hierdoor	 niet	 worden	 belemmerd	 in	 het	 ondernemen.	 Met	 goede	
argumenten	moet	afgeweken	kunnen	worden	van	een	visie	of	plan.		

Ø De	 VVD	 is	 trots	 op	 de	 eerste	 resultaten	 van	 het	 ondernemersbudget	 en	 het	
bedrijvenloket.	Wij	zien	de	meerwaarde	van	de	ondernomen	activiteiten	hiermee.	
Daarom	willen	wij	in	de	komende	jaren	dit	budget	handhaven	en	in	overleg	met	
ondernemers	 treden	over	het	organiseren	 van	een	 groot	 lokaal	 evenement.	De	
gemeente	moet	hierbij	een	maximaal	faciliterende	rol	spelen	zowel	in	middelen	als	
in	het	verlenen	van	vergunningen.	

	
	
Thema 3: Waar iedereen meedoet 	
	
3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat  
	
Werk	 is	belangrijk	 voor	mensen.	Het	 zorgt	 voor	 inkomen,	ontwikkeling	en	 zelfstandigheid.	
Mensen	aan	het	werk	helpen	en	houden	dient	de	kern	van	het	beleid	te	zijn.	De	VVD	wil	meer	
werkgelegenheid	in	Neder-Betuwe.	De	VVD	wil	dit	bereiken	door:	

Ø Het	stimuleren	van	ondernemerschap.	Ondernemers	denken	vanuit	kansen	en	dat	is	
ook	de	insteek	van	de	VVD.	De	juiste	randvoorwaarden	scheppen	(vestigingsklimaat,	
arbeidsmarkt,	locaties,	verminderen	van	regeldruk)	om	het	MKB	te	steunen.		

Ø Het	 starten	 van	 een	 eigen	 onderneming	 kan	 een	 manier	 zijn	 om	 uit	 een	
uitkeringssituatie	te	raken.	De	VVD	wil	mensen	met	serieuze	plannen	ondersteunen	
binnen	de	Participatiewet	en	als	“innovatieve	gemeente”	binnen	het	rijksbeleid.	

Ø Samenwerken	 met	 buurgemeenten:	 De	 VVD	 wil	 in	 projecten	 zo	 veel	 mogelijk	
samenwerken	 met	 de	 buurgemeenten.	 Samen	 kunnen	 we	 kansen	 pakken	 om	 de	
werkgelegenheid	te	bevorderen.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	Medel.		

Ø De	beste	uitkering	 is	een	baan:	De	VVD	wil	dat	mensen	die	bijstand	of	een	andere	
uitkering	 krijgen,	 door	 de	 gemeente	 begeleid	 worden	 naar	 een	 baan.	 Training	 en	
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opleiding,	 werkervaringsplaatsen,	 vrijwilligerswerk,	 alles	 wat	 mensen	
stimuleert	mee	 te	 doen	 en	 de	weg	 naar	 een	 (betaalde)	 baan	 te	 bevorderen	 heeft	
prioriteit.	Wij	laten	niemand	aan	de	kant	staan.	Iedereen	doet	mee!	

Ø De	 VVD	wil	 regelingen	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 het	 altijd	 loont	 om	 te	 gaan	 werken.	
Regelingen	die	zorgen	voor	een	armoedeval	bij	een	betaalde	baan	zijn	ongewenst.		

Ø Wanneer	mensen	per	ongeluk	een	fout(je)	maken	bij	aanvraag	voor	een	uitkering,	dan	
moet	dit	menselijk	worden	behandeld.	Worden	fouten	met	opzet	gemaakt	dan	is	er	
sprake	van	fraude.	Dit	moet	keihard	worden	aangepakt.		

Ø Schuldhulp	moet	inzetten	op	preventie,	voorkomen	is	altijd	beter	dan	genezen.		
	
	
	
3.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 
	
Scholen	spelen	een	cruciale	rol	in	de	samenleving.	Kinderen	leren	hier	hun	talenten	ontdekken	
en	 ontwikkelen,	maar	 leren	 ook	wat	 de	 normen	 en	waarden	 zijn	 van	 onze	maatschappij.	
Scholen	vormen	daarom	de	bouwstenen	van	onze	samenleving.	Om	deze	rol	goed	te	vervullen	
wil	de	VVD	dat:		
	

Ø Er	voldoende	openbare	basisscholen	zijn	in	onze	gemeente	met	een	goede	spreiding.		
Ø Scholen,	peuterspeelzalen	en	kinderdagverblijven	de	aangewezen	plek	zijn	voor	het	

voorkomen	 of	 wegwerken	 van	 taalachterstanden.	 De	 VVD	 wil	 dat	 de	 gemeente	
daarom	 gebruik	 blijft	 maken	 van	 de	 Bibliotheek	 op	 School.	 Een	 alternatieve	
voorziening	buiten	de	bibliotheek	Rivierenland	zien	wij	niet	als	optie.	Daarnaast	willen	
wij	dat	de	gemeente	gaat	werken	aan	een	 integrale	aanpak	van	 laaggeletterdheid,	
samen	met	de	kinderdagverblijven	en	de	peuterspeelzalen.		

Ø Er	 moet	 gekeken	 worden	 naar	 de	 mogelijkheden	 om	 het	 bedrijfsleven	 en	 het	
onderwijs	zoveel	als	mogelijk	aan	elkaar	te	verbinden.		Daarin	heeft	ook	de	overheid	
een	 belangrijke	 rol.	 Er	 kan	 gedacht	 worden	 aan	 gastlessen	 van	 het	 bedrijfsleven,	
ambtenaren	en	gemeenteraadsleden	om	zo	kinderen	en	jongeren	voor	te	bereiden	op	
hun	 actieve	 rol	 in	 de	 maatschappij.	 De	 gemeente	 en	 ondernemers	 spelen	 een	
belangrijke	rol	bij	burgerschapsvorming	en	dragen	bij	aan	het	opleiden	tot	waardige,	
aardige	en	vaardige	burgers.		

Ø Elk	kind	verdient	goed	onderwijs.	De	gemeente	zet	zich	in	dat	elk	kind	de	juiste	vorm	
van	onderwijs	krijgt	en	probeert	er	zorg	voor	te	dragen	dat	leerlingen	zoveel	mogelijk	
terecht	kunnen	in	het	reguliere	onderwijs.	Wanneer	dit	niet	kan,	draagt	de	gemeente	
eraan	bij	dat	een	kind	zo	snel	mogelijk	(binnen	een	maand)	wordt	geplaatst	op	een	
voor	hem	of	haar	passende	onderwijsinstelling.		

Ø Onderwijs	kan	alleen	worden	gegeven	in	goede	gebouwen	die	voldoen	aan	moderne	
standaarden	 voor	 het	 hedendaagse	 onderwijs.	 Wij	 kijken	 welke	 gebouwen	 in	 de	
periode	2018-2022	toe	zijn	aan	vervanging	en	dragen	er	zorg	voor	dat	gebouwen	die	
afgeschreven	zijn,	op	tijd	worden	vervangen	of	gerenoveerd.	Een	slecht	gebouw	is	niet	
goed	voor	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	Wanneer	een	gebouw	wordt	vervangen	dan	
wordt	enkel	gebouwd	volgens	de	hoogste	duurzaamheid	en	bouwnormen,	zodat	onze	
gebouwen	toekomstbestendig	zijn.		
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Ø Naar	 school	 gaan	 is	 van	 belang	 om	 te	 functioneren	 in	 de	 samenleving.	
Schoolverzuim	wordt	keihard	aangepakt.		

	
3.3    Waar iedereen goede zorg krijgt  
	
Wanneer	je	gezondheid	je	in	de	steek	laat,	dan	verdien	je	goede	zorg.	Daarbij	vinden	we	
het	belangrijk	dat	we	elkaar	helpen.	Buren,	vrienden	en	familie	spelen	een	centrale	rol	bij	
het	ondersteunen.	Wanneer	dit	ontoereikend	is,	dan	staat	de	professionele	ondersteuning	
altijd	 voor	 je	 klaar.	 Met	 de	 decentralisatie	 van	 de	 zorgtaken,	 is	 de	 gemeente	 primair	
verantwoordelijk	voor	de	zorg	op	een	flink	aantal	terreinen.	Dit	brengt	grote	uitdagingen	
met	zich	mee.	De	VVD	ziet	kansen	en	wil	deze	pakken.	De	VVD	wil	in	Neder-Betuwe	goede	
zorg	door:	
	

Ø Goede	 zorgverleners	 en	 wil	 dat	 de	 gemeente	 een	 ruim	 aanbod	 heeft	 om	 de	
keuzevrijheid	 van	 zorgvragers	 te	 behouden.	 Hierbij	 moet	 efficiëntie	 in	 het	 oog	
worden	gehouden,	een	overschot	aan	zorgaanbieders	leidt	immers	tot	onnodige	
kosten	en	bureaucratie.			

Ø Wij	willen	ons	inzetten	voor	het	voorkomen	van	dure	zorg.	Preventie	speelt	hierbij	
een	 cruciale	 rol.	De	VVD	wil	 daarom	 investeren	 in	het	 voorkomen	van	 zorg.	 Zo	
moeten	we	sporten	 stimuleren	en	een	gezonde	 levensstijl	promoten,	maar	ook	
gebruik	maken	van	onze	partners	in	het	maatschappelijk	veld.	Samen	kunnen	we	
preventie	vormgeven	en	zo	optimaal	omgaan	met	de	beschikbare	middelen.		

Ø De	uitgaven	 in	de	zorg	zijn	onvoorspelbaar.	Daarom	is	het	belangrijk	een	goede	
reserve	te	hebben	om	de	pieken	en	dalen	te	kunnen	opvangen.		

Ø Wij	willen	dat	het	beschikbare	budget	gaat	naar	het	verlenen	van	zorg	aan	zij	die	
de	zorg	nodig	hebben.	Wij	zijn	dan	ook	tegen	het	in	stand	houden	van	onnodige	
locaties.	 De	 moderne	 media	 bieden	 voldoende	 kansen	 om	 onze	 inwoners	 te	
bereiken.	Daarom	willen	wij	dat	er	goed	gekeken	wordt	naar	het	aantal	 fysieke	
zorgloketten	 (kernpunten)	 en	 meer	 wordt	 gekeken	 naar	 werken	 op	 afspraak	
(bezoek	aan	huis)		

Ø Iemand	 die	 zorg	 nodig	 heeft,	 wil	 niet	 lang	 wachten	 of	 veel	 administratieve	
werkzaamheden	 vervullen.	 De	 gemeente	 moet	 kijken	 hoe	 het	 papierwerk	 kan	
worden	verminderd	en	de	wachttijd	kan	worden	ingekort.	Een	wachttijd	van	meer	
dan	 drie	 weken	 vinden	 wij	 niet	 acceptabel.	 Indien	 zorgvragers	 langer	 moeten	
wachten,	dan	hebben	zij	het	recht	gebruik	te	maken	van	een	andere	zorgverlener	
met	een	kortere	wachttijd.	

 
3.4 Waar ruimte is voor sport  
	
Sport	is	goed	voor	iedereen.	Het	is	goed	voor	je	gezondheid	en	helpt	je	bij	het	leggen	van	
sociale	contacten.	Daarom	vinden	we	het	belangrijk	dat	iedereen	kan	sporten	en	in	het	
bijzonder	kinderen.	Dit	willen	wij	bereiken	door:	
	

Ø Het	behouden	van	een	optimale	 spreiding	van	sportfaciliteiten.	Dit	 is	 van	groot	
belang.	 Kinderen	 (en	 volwassenen)	moet	 gemakkelijk	 een	 sportfaciliteit	 kunnen	
bereiken.	 Daarbij	moet	 ook	 in	 het	 oog	 gehouden	worden	 dat	 de	 kosten	 in	 lijn	
moeten	zijn	met	het	maatschappelijk	effect	van	een	vereniging.		
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Ø De	bezuinigingen	op	de	verschillende	verenigingen	terug	te	draaien.		Het	
bedrag	 dat	 is	 bezuinigd	 bij	 de	 sportverenigingen	 wordt	 geïnvesteerd	 in	 meer	
bewegen	voor	jong	en	oud.	De	VVD	vindt	het	hierbij	belangrijk	dat	wij	investeren	
in	het	vergroten	van	de	toegankelijkheid	van	de	sport.	

Ø De	gemeente	te	laten	onderzoeken	of	de	sportfaciliteiten	nog	voldoen	aan	de	eisen	
van	de	huidige	 tijd.	Zo	niet	dan	wordt	gekeken	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	
deze	te	moderniseren.	De	VVD	is	bereid	hierin	te	investeren.		

Ø Verenigingen	zo	zelfstandig	mogelijk	te	maken.	Dit	is	ook	fijn	voor	hen,	ze	worden	
minder	afhankelijk	van	de	waan	van	de	dag	binnen	de	gemeentelijke	begroting.	
Om	er	zorg	voor	te	dragen	dat	verenigingen	meer	zelfstandig	kunnen	worden,	wil	
de	VVD	dat	de	gemeente	maximale	vrijheid	aan	hen	geeft	in	bestemmingsplannen.	
Zo	kunnen	verenigingen	zelf	activiteiten	organiseren	voor	het	generen	van	(extra)	
inkomsten.		

Ø Ruimte	te	maken	voor	jongeren.	Hen	een	laagdrempelige	mogelijkheid	bieden	te	
sporten	is	van	essentiële	waarde.	De	VVD	wil	daarom	dat	in	elke	kern	trapveldjes	
voor	jongeren	zijn.	Met	name	in	Opheusden,	waar	deze	in	de	afgelopen	jaren	zijn	
verwijderd	door	de	gemeente.		

	
	
Thema 4: Waar je je veilig voelt  
 
4.1 Waar je je veilig voelt en criminelen worden aangepakt	

	
Voor	de	VVD	staat	veiligheid	centraal.	Wij	zien	het	als	een	van	de	kerntaken	van	de	overheid.	
Veiligheid	is	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	van	inwoners,	bedrijven	en	de	gemeente	
samen.	De	gemeente	heeft	hierbij	vooral	een	regie	voerende	taak	en	maakt	goede	afspraken	
met	de	politie.	Als	iemand	zich	niet	aan	regels	houdt,	dan	wordt	hiertegen	opgetreden	door	
de	bevoegde	instanties.		We	vinden	het	normaal	dat	je	met	je	handen	van	andermans	spullen	
afblijft.	Hulpverleners	en	anderen	die	zich	voor	de	publieke	zaak	inzetten	horen	ongestoord	
hun	werk	kunnen	doen.	Je	blijft	van	onze	mensen	af!		De	VVD	wil	dit	door:	
	

Ø Politie,	brandweer	en	ambulances	zijn	24	uur	per	dag	beschikbaar.	De	hulpdiensten	
moeten	zijn	tijd	zijn	als	je	ze	nodig	hebt.		

Ø De	hulpdiensten	zijn	altijd	goed	bereikbaar.	Communicatiemiddelen	moeten	voor	
iedereen	daarbij	toegankelijk	zijn.		

Ø Iedereen	 kan	 bijdragen	 aan	 de	 veiligheid	 in	 de	 buurt.	 De	 gemeente	 stimuleert	
actief	 initiatieven	 als	 buurtpreventie,	 sociaal	 alarm	 en	 WhatsApp-groepen.	
Veiligheid	 is	 een	gezamenlijke	 inspanning	en	valt	of	 staat	bij	 de	bereidheid	 van	
onze	inwoners	om	verdachte	of	onveilige	situaties	te	melden.		

Ø Gemeente	en	politie	treden	hard	op	tegen	mensen	die	hulpverleners	bedreigen	of	
aanvallen.	Ze	hebben	hiervoor	de	bevoegdheden	en	hanteren	deze	bevoegdheden	
ook	streng.	

Ø De	politie	 is	zichtbaar	op	straat.	Wijkagenten	die	de	buurt	goed	kennen	voegen	
daar	veel	extra’s	aan	toe.		
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Ø Waar	 nodig	 wordt	 de	 inzet	 van	 Boa’s	 (gemeentelijke	 bijzondere	
opsporingsambtenaren)	 bij	 toezichthoudende	 taken	 en	 handhaving	 opgevoerd	
door	het	beschikbaar	stellen	van	budget,	juist	ook	om	de	politie	te	ontlasten	op	
haar	kerntaken	zoals	veiligheid,	handhaving	openbare	orde	en	opsporing	strafbare	
feiten.	 Wel	 zullen	 Boa’s	 door	 goede	 prestatieafspraken	 hun	 waarde	 blijvend	
moeten	bevestigen.	

Ø In	 het	 geval	 dat	 de	 politie	 onvoldoende	 presteert,	 dient	 de	 gemeente	 dit	
nadrukkelijk	en	bij	herhaling	aan	de	orde	te	stellen	totdat	de	prestaties	weer	op	
orde	zijn.	

Ø We	kennen	in	onze	gemeente	(nog)	weinig	overlast	van	illegale	afvaldumping.	Dat	
willen	we	zo	houden.	Indien	het	toch	gebeurt,	willen	we	daar	hard	tegen	optreden.	
De	schoonmaakkosten	worden	verhaald	op	de	veroorzakers.	

Ø Raddraaiers	worden	opgespoord	en	aangepakt.	Wanneer	de	politie	ingrijpt,	kan	zij	
rekenen	op	onze	steun	en	die	van	het	lokaal	gezag.	

Ø Het	strak	volgen	van	veelplegers	door	de	politie	kan	criminaliteit	voorkomen	en	
oplossen.	Instrumenten	als	gebiedsontzegging	(dit	kan	ook	per	winkel,	park	of	wijk)	
worden	gebruikt	om	geweld	of	overlast	tegen	te	gaan.	

Ø Hangjongeren	 die	 overlast	 veroorzaken	 worden	 samen	 met	 hun	 ouders	
verantwoordelijk	gesteld	voor	hun	gedrag.	

Ø Schade	wordt	zoveel	mogelijk	verhaald	op	de	daders/veroorzakers.	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.		

Ø 	
4.2 Waar nieuwkomers integreren 
	
Voor	de	VVD	 staat	 niet	 je	 afkomst	 centraal	maar	 je	 toekomst.	De	VVD	wil	 inzetten	op	de	
integratie	 van	 statushouders.	 De	 VVD	 werkt	 actief	 mee	 aan	 het	 landelijk	 vastgestelde	
immigratie-	en	asielbeleid.	De	VVD	wenst	geen	opvang	voor	uitgeprocedeerde	en	afgewezen	
asielzoekers.		De	VVD	wil	dit	doen	door:		
	

Ø Nieuwkomers	 te	 integreren.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 VVD	 verwacht	 dat	 mensen	 zich	
aanpassen	 en	 zelfstandig	 kunnen	 functioneren	 in	 de	 samenleving.	 Daarvoor	wil	 de	
VVD-integratie	activiteiten	ondersteunen	en	faciliteren.		

Ø De	gemeente	actief	mee	te	laten	werken	aan	huisvesting	voor	statushouders	volgens	
de	landelijke	afspraken.		

 
Thema 5: Waar de gemeente er voor ons is  
 
5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is  
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We	 verwachten	 van	 de	 gemeente	 dat	 deze	 modern	 en	 dienstbaar	 is.	 Een	 gemeente	 die	
optimaal	gebruik	maakt	van	digitale	middelen	houdt	meer	tijd	over	voor	haar	inwoners.	Het	
is	vanzelfsprekend	dat	de	gemeente	een	loket	heeft	waar	inwoners	en	bedrijfsleven	24	uur	
per	 dag	 terecht	 kunnen.	 Ook	 moet	 de	 gemeente	 actief	 experimenteren	 met	 nieuwe	
communicatiemiddelen	en	leren	van	technieken	zoals	gebruikt	in	het	bedrijfsleven.		
	

Ø Wanneer	je	de	gemeente	belt	dan	is	het	normaal	dat	ze	opnemen,	maar	ook	dat	ze	je	
direct	op	een	correcte	wijze	kunnen	helpen	met	je	vraag.	Op	dit	moment	halen	we	de	
doelstelling	van	80%	direct	opgelost	niet.	Wij	vinden	het	van	essentieel	belang	dat	in	
2018-2022	wordt	geïnvesteerd	in	kwaliteit,	opdat	tenminste	80%	van	de	telefoontjes	
direct	afgehandeld	kan	worden.			

Ø De	VVD	staat	voor	 transparante	communicatie	vanuit	de	gemeente.	Daarom	wil	de	
VVD	 dat	 besluiten	 van	 de	 gemeente	 openbaar	 worden	 gepubliceerd	 op	 een	 zo	
begrijpelijk	 mogelijke	 wijze.	 Daarnaast	 worden	 WOB-verzoeken	 (aanvragen	 met	
informatie	aan	het	bestuur)	en	hun	antwoorden	gepubliceerd.	Zodat	inwoners	deze	
altijd	kunnen	vinden	en	nalezen.		

Ø Privacy	vinden	wij	belangrijk.	De	gemeente	draagt	er	zorg	voor	dat	alle	informatie	van	
onze	inwoners	op	een	veilige	manier	worden	bewaard	en	beheerd	en	past	zoveel	als	
mogelijk	moderne	technieken	toe	om	datalekken	te	voorkomen.		

Ø De	communicatie	van	de	gemeente	moet	te	begrijpen	zijn	voor	inwoners.	De	VVD	vindt	
het	dan	ook	belangrijk	dat	de	communicatie	zo	laagdrempelig	mogelijk	is.		

	
	
5.2 Waar de overheid je niet in de weg zit 
	
We	vinden	het	van	belang	dat	de	gemeente	creatieve	en	 innovatieve	 ideeën	stimuleert	en	
waar	mogelijk	faciliteert.	Dit	kan	door	verbindingen	te	leggen	met	relevante	contacten,	het	
delen	 van	 specifieke	 kennis	 en	 het	wegnemen	 van	 overbodige	 regels.	 Daarnaast	moet	 de	
gemeente	 inwoners	vroegtijdig	betrekken	bij	het	nemen	van	besluiten.	De	gemeente	 is	er	
namelijk	 voor	 haar	 inwoners	 en	moet	 daarom	ook	 luisteren	naar	 de	 inwoners.	 Bovendien	
moet	het	voor	inwoners	duidelijk	zijn	waar	hun	(belasting)geld	aan	wordt	uitgegeven.	De	VVD	
wil	dit	bereiken	door:	
	

Ø Een	krachtig	en	compact	ambtenarenapparaat.	Hierbij	moeten	we	blijven	kijken	naar	
welke	kwaliteiten	binnen	de	ambtelijke	organisatie	van	belang	zijn,	om	de	kwaliteit	
van	dienstverlening	en	de	kosten	beheersbaar	te	houden.		

Ø Te	 blijven	 zoeken	 naar	mogelijkheden	 om	 samenwerking	met	 andere	 gemeente	 te	
stimuleren.	Hierbij	moet	een	brede	blik	naar	alle	regiogemeenten	een	mogelijkheid	
zijn.	De	VVD	wil	dat	Neder-Betuwe	zelfstandig	blijft	als	gemeente.		Wanneer	dat	niet	
langer	 kan,	 dan	 is	 een	 fusie	 met	 gelijksoortige	 gemeenten	 (met	 kleine	 kernen)	
bespreekbaar.		

Ø In	alle	tien	gemeenten	van	de	Regio	Rivierenland	zijn	fracties	van	de	VVD-actief.		Via	
samenwerking	met	deze	fracties	wil	de	VVD	zich	in	de	periode	2018-2022	inzetten	voor	
verdere	 gemeentelijke	 samenwerking.	 Denk	 hierbij	 aan	 de	 omgevingsvisie.	 Door	
samenwerking	 te	 versterken	 kunnen	 wij	 een	 zelfstandig	 Neder-Betuwe	 beter	
waarborgen.		
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5.3 En waar we zuinig en zinnig met belastinggeld omgaan 
	
Er	bestaat	niet	zoiets	als	geld	van	de	gemeente.	Er	bestaat	alleen	geld	van	de	hardwerkende	
Nederlanders.	Elke	euro	die	de	gemeente	uitgeeft	komt	van	onze	inwoners.	Het	is	daarom	van	
groot	 belang	 dat	 dit	 geld	 zinvol	 wordt	 uitgegeven.	 De	 VVD	 is	 voor	 minder	 en	 lagere	
belastingen,	daarom	moeten	wat	ons	betreft	de	belastingen	op	de	schop:	
	

Ø De	hondenbelasting	is	belasting	die	is	ingevoerd	toen	honden	nog	werkdieren	waren.	
Inmiddels	is	dit	behoorlijk	veranderd.	De	hond	is	(vaak)	enkel	nog	een	huisdier.	Het	is	
daarom	niet	uit	te	leggen	dat	hier	nog	een	onevenredige	belasting	op	wordt	geheven.	
De	VVD	is	zich	daarbij	wel	bewust	van	de	overlast	die	bijvoorbeeld	hondenpoep	kan	
veroorzaken.	Daarom	wil	de	VVD	de	hondenbelasting	in	lijn	brengen	met	de	kosten	
voor	 het	 hondenpoepbeleid.	 Daarmee	wordt	 de	 hondenbelasting	 flink	 verlaagd	 en	
tenminste	gehalveerd.		

Ø We	verlagen	de	belasting	op	wonen	(OZB)	met	5%	per	jaar	vanaf	het	jaar	2019.	Neder-
Betuwe	heft	veel	meer	belasting	op	het	bezit	van	een	eigen	huis	dan	andere	gemeente.	
Wij	willen	hieraan	een	einde	maken.		

Ø We	gaan	beter	 handhaven	 tegen	 illegale	 (permanente)	 bewoning	 op	 een	 camping.	
Wanneer	dit	niet	wordt	aangepakt,	 lopen	we	het	risico	grote	overlast	te	krijgen.	De	
kosten	voor	handhaving	moeten	worden	terugverdiend	uit	de	forensenbelasting.	Deze	
zal,	 als	 dit	 nodig	 is,	 stijgen.	 De	 inkomsten	 hiervan	 (ook	 voor	 het	 gebruik	 van	
gemeentelijke	voorzieningen)	kunnen	dan	terugvloeien	naar	de	inwoners.			

Ø Al	het	geld	dat	de	gemeente	ontvangt	aan	precariobelasting	wordt	teruggegeven	aan	
de	inwoners.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	een	verlaging	van	de	rioolheffing,	zodat	elke	
inwoner	hiervan	kan	profiteren.		

Ø Een	goede	financiële	huishouding	is	van	groot	belang.	De	inkomsten	en	uitgaven	van	
de	 gemeente	 zijn	 in	 balans.	 Daarnaast	 worden	 structurele	 kosten	 gedekt	 met	
structurele	inkomsten.		

Ø Meevallers	 of	 uitbetalingen	 van	 gemeentelijke	 projecten	 worden	 gebruikt	 om	 de	
reserve	te	versterken	(indien	nodig)	of	om	te	investeren	in	bijvoorbeeld	infrastructuur	
of	duurzaamheid.	Zodat	het	geld	ten	goede	komt	van	de	inwoners.	

Ø Belastinggeld	 is	 niet	 bedoeld	om	op	 te	potten.	 Indien	de	 gemeentelijke	 reserve	de	
risico’s	 in	 voldoende	 mate	 afdekt,	 dan	 wordt	 de	 rest	 teruggegeven	 aan	 de	
belastingbetaler.		

Ø Inwoners	hebben	nu	vaak	lastig	inzicht	in	de	inkomsten	en	uitgaven	van	de	gemeente.	
Jaarlijks	komt	er	een	duidelijke	‘infographic’	waarop	inwoners	kunnen	zien	waar	hun	
geld	aan	wordt	uitgegeven.		
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Thema 6: een duurzame gemeente 
	
6.1: duurzaamheid centraal  
	
Energie	is	onmisbaar	in	ons	leven.	In	de	afgelopen	decennia	hebben	we	energie	altijd	weten	
te	 halen	 uit	 bijvoorbeeld	 olie,	 aardgas	 en	 steenkool.	 Deze	 energiebronnen	 raken	 echter	
uitgeput	en	hebben	grote	nadelige	gevolgen	voor	de	leefbaarheid	van	de	aarde.	De	VVD	wil	
daarom	niet	de	problemen	en	risico’s	voor	zich	uitschuiven	maar	deze,	zeker	nu,	aanpakken.	
Wij	nemen	onze	verantwoordelijkheid	en	willen	goed	zijn	voor	de	aarde,	ook	in	het	belang	
van	toekomstige	generaties:	
	

Ø We	ondersteunen	bedrijven	bij	verduurzamen	van	hun	bedrijfspanden.	Wij	stellen	hen	
hiervoor	 zelf	 verantwoordelijk.	 De	 gemeente	 kan	 faciliteren	 door	 gemakkelijke	 en	
duidelijke	regelgeving.		

Ø Het	uitvoeren	van	het	op	te	stellen	duurzaamheidsbeleid.	Hiervoor	wil	de	VVD	extra	
geld	beschikbaar	stellen	uit	het	begrotingsoverschot.		

Ø Het	 verduurzamen	 van	 alle	 gemeentelijke	 gebouwen,	 zover	 dit	 op	 een	 financieel	
haalbare	wijze	mogelijk	is.	Zodat	de	uitstoot	van	CO2	eind	2022	zoveel	mogelijk	wordt	
gereduceerd.		

Ø Het	beschikbaar	stellen	van	duurzaamheidsleningen	aan	 inwoners,	om	bijvoorbeeld	
de	aanleg	van	zonnepanelen	mogelijk	te	maken.		

Ø Investeren	in	echte	duurzaamheid,	waarbij	wordt	ingezet	op	het	voorkomen	van	grote	
nieuwe	 windmolens	 op	 ongewenste	 plaatsen	 en	 wordt	 gekeken	 naar	 andere	
mogelijkheden,	om	op	duurzame	wijze	energie	op	te	wekken.		

Ø Het	 investeren	 in	 innovatieve	 ideeën	op	het	gebied	van	waterbeheer.	We	willen	de	
afkoppeling	van	regenwaterafvoer	op	het	riool	verder	vormgeven.	Hierbij	investeert	
de	gemeente	ook	met	geld	in	initiatieven.		

Ø De	gemeente	heeft	 een	 voorbeeldfunctie	 en	 zal	 vanaf	 2018	ervoor	 zorgen	dat	 alle	
nieuwbouw	waar	de	gemeente	zelf	opdrachtgever	is,	voorloopt	op	de	markt.		

Ø Nieuwbouwwijken	 in	 Neder-Betuwe	 worden	 in	 de	 toekomst	 niet	 meer	 standaard	
aangesloten	op	het	gasnet.		

Ø De	 gemeente	 neemt	 een	 voortrekkersrol	 in	 de	 regio	 als	 het	 gaat	 om	
duurzaamheidsdoelstellingen.	We	werken	 samen	met	 andere	 gemeenten	 en	 kijken	
naar	mogelijkheden	om	samen	als	collectief	duurzaamheidsmaatregelen	te	nemen.	
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