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VOORWOORD 
 
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politiek gezien was de 
periode 2014-2018 turbulent. Wethouders werden naar huis gestuurd en de coalitie brak twee keer. 
Als informateur werd ik betrokken bij het formeren van een nieuwe coalitie, waardoor ik een inkijk 
kreeg in de Amelander politiek. Ik ben toen nogal geschrokken van wat ik daar aan trof. Er was veel 
onderlinge wantrouwen, nijd en veel oud zeer. 
 
Één van de partijen, die dit gelukkig ontsteeg was onze eigen partij VVD- Ameland. Wij hebben in het 
in de periode 2014-2018 uitstekend gedaan. 
 
Onze fractievoorzitter verwoordde de VVD-Ameland standpunten met verve: onderbouwd met 
argumenten, transparant, duidelijk en rechtlijnig. 
                 
Drie voorbeelden van resultaten waar we trots op kunnen zijn: 

- Onder leiding van onze wethoudster werd de (ouderen)zorg op Ameland in kaart gebracht. 
 Er ligt nu een goed onderbouwd plan voor de toekomst, waar de nieuwe Raad verder mee 
 kan. 

- Door onze motie lukte het te bewerkstelligen dat er jaarlijks minimaal 10 (starters)- 
 woningen worden gebouwd. Volgens mij nog te weinig, maar het is een startpunt. 

- Onze motie van transparantie van bestuur is unaniem aangenomen 
 
Verder lieten wij blijken onder voorwaarden niets tegen externe investeerders te hebben. 
Deze voorwaarden zijn: Behoud van het Amelander erfgoed zoals de natuur, rust en de Amelander 
tradities en zoveel mogelijk de Amelanders en Amelander ondernemers erbij betrekken. 
   
Door onze goede connectie met de landelijke VVD is het ons gelukt druk uit te oefenen op de 
veerboot problematiek. 
 
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn wij erin geslaagd een aansprekende 
kandidatenlijst op te stellen. Met in de kopgroep een aantal betrouwbare, ervaren Amelanders die 
hun sporen in het verleden hebben verdiend. 
 
Net als in 2014 met onze slogan “niet oost,niet west maar Ameland” willen we nog steeds het beste 
voor het iedereen op het eiland. 
 
Maar willen ons de komende 4 jaren ook verder richten op transparantie, betrouwbaarheid en 
rechtlijnigheid.  
 
Wij danken u nu al voor uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Namens het bestuur van de VVD-Ameland, 
 
Albert van Barneveld 
Voorzitter VVD Ameland 
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Ik wil leven in een omgeving… 
 
1. …Waar het prima leven is 
 

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder 
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden 
zijn om je huis aan te passen of door te stromen.  
 
〉 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels beschikbaar 

zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.  
〉 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen, zoals levensloopbestendige woningen 
〉 Wij zien de noodzaak nog in op Ameland tot het bouwen van meer sociale huurwoningen.  

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er echter alleen voor mensen die dat echt nodig 
hebben. De gemeente ziet door middel van het Gemeentelijk Woningbedrijf streng toe op 
scheefwonen en het stimuleert actief het doorstromen. 

〉 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het 
bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Wij willen nog steeds de 
welstandscommissie afschaffen door deze te schrappen uit de plaatselijke verordening.  

〉 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 
Daarom zijn we voor het niet onnodig verhogen van de belasting op eigen woningbezit 
(OZB).  

〉 De gemeente Ameland heeft een woonvisie ontwikkeld en wij willen dat er invulling wordt 
gegeven aan de gestelde doelen. Dus elk jaar minimaal 10 sociale huurwoningen extra bij 
de woningvoorraad van het gemeentelijk woningbedrijf. Daarnaast moet de gemeente er 
voor zorgen dat er genoeg andere (starters)woningen beschikbaar komen. 

〉 Bedrijfsterreinen willen we beter aansluiten op de omgeving, dus bereikbaar, veilig, modern 
en passend in de omgeving.  

〉 Het Gemeentelijk woningbedrijf moet een aparte status met eigen bemensing krijgen, 
zodat het slagvaardig, efficiënt en effectief kan opereren. De Gemeenteraad stelt alleen de 
kaders vast. 

〉 Er moeten plekken worden gerealiseerd waar personeelswoningen mogelijk zijn. De 
investeringen zijn voor de ondernemer, maar de gemeente denkt actief mee. 
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1.2  …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon 
is en het riool gewoon werkt 

 
We wonen graag op een schoon, leefbaar eiland. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, terrein en straat. De gemeente 
stimuleert het schoonhouden van de eigen omgeving.  
 
〉 Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse 

afvaldepots en zeer actieve ongedierte bestrijding. 
〉 De gemeente gaat verrommeling van het eiland en de dorpen tegen. Hondenpoep, 

zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, troep in weilanden en andere overlast wordt 
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten 
verhaald op de veroorzaker. 

〉 De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen 
biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval 
goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. 

〉 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. De gemeente stimuleert 
de circulaire economie.  

〉 De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water. 
〉 De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om 

oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook 
weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.  

〉 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder 
water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van 
grondstoffen uit water. 

  

1.3  …Waar je kunt genieten van de natuur 
 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen, polders, duinen en strand, 
van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze 
natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen en willen we geld kunnen verdienen. 
De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van 
elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Ontwikkeling van groen waar de mens van kan 
genieten op wandel- en fietstochten is een goede ontwikkeling. 
 
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 
te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen 
of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 
Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen 
waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 
 
〉 We zijn nog steeds voor een groot wellnesscentrum, die er voor zorgt, dat er meer 

seizoensspreiding komt. De inpassing dient zorgvuldig te gebeuren. 
〉 De Vleijen kan worden uitgebreid, zodat sport, spel, ontspanning en natuur naadloos in 

elkaar kunnen overlopen. 



6 
 

〉 Ook de uitbreiding van de jachthaven kan samengaan met uitbreiding van de natuur 
buitendijks. 

〉 Er moet ruimte zijn voor mountainbikepaden en ruiterpaden. Concreet is een goed 
ruiterpad tussen Nes en Ballum een eerste doel. 
 

 

1.4  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat    
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  
 
〉 Er moet een continue druk blijven op de concessiehouder (WPD) en de concessieverlener 

(ministerie I & W) om de diensten te verbeteren, de vaargeul aan te passen en andere 
mogelijkheden toe te passen om te komen tot een betrouwbare dienstregeling op zeer 
korte termijn en ook voor de lange termijn. 

〉 De nieuw ingerichte veerdam moet worden gemonitord en eventueel meer 
toekomstbestendig gemaakt. 

〉 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden 
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 
verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende 
stallingruimtes.  

〉 Voetgangers moeten prettig en veilig kunnen wandelen. Rondom dorpscentra dienen 
wandelpaden gescheiden te worden van overige verkeer.  

〉 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger 
voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met 
lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het 
OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We staan open voor innovatieve, 
kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en andere initiatieven.  

〉 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 
buurt beter kan.   

〉 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een 
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De 
gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat 
mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden. De gemeente investeert in 
mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten 
welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over 
wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.  

〉 Het wegonderhoud moet goed worden bijgehouden. Een extra impuls kan noodzakelijk zijn 
de komende jaren. 
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2.  …Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

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

mensen helpt om de lokale voorzieningen in de benen te houden.  
 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe 
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de 
gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.  
〉 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een aantrekkelijke omgeving. 

Een aantrekkelijk dorpscentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt 
mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente bedrijfsinvesteringzones 
stimuleert. 

〉 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de 
gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie en natuur gaat goed samen. 

〉 Recreatieve ondernemers krijgen de ruimte binnen gestelde kaders in bijvoorbeeld ruimte 
en percentage (voor de diversiteit) om te ontwikkelen en zelfs uit te breiden wat zij nodig 
achten. Te veel regels zijn voor niemand goed.  

〉 We schaffen de vergunningen af voor een klein terras.  
〉 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt en landbouw. 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.  

〉 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om 
landbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.  

 
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze 
niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers 
het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  
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〉 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar 
hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de 
gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen 
of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.   

〉 De Coop in Hollum moet mogelijkheden krijgen zich uit te breiden en/of te verplaatsen. Er 
moet hierbij rekening gehouden worden met de toekomst en de omgeving. De gemeente 
kan ondersteunen met bijvoorbeeld bestemmingsplan en locatie-onderzoek. De 
ondernemer bepaalt en doet de investering. 

〉 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De 
gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  

〉 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 
〉 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door 

een meldingsplicht of algemene regels.  
〉 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 

waarop alle lokale lasten staan vermeld.  
〉 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels om die te schrappen.   
 

2.3  …En waar duurzaamheid in het teken staat van 
ondernemen 
 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 
het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en biedt Ameland 
mogelijkheden voor meer werk van vaak hogeropgeleiden. De gemeente kan duurzaamheid 
stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures 
en begeleiden van nieuwe ontwikkelingen.  
 
〉 Ameland moet koploper en proeftuin van Nederland worden en blijven van Duurzaamheid. 
〉 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 
〉 De Gemeente heeft als doel in 2030 al het vervoer elektrisch te hebben. 
〉 De Gemeente wil de veerboten bij de volgende concessie Energie- en CO2 neutraal 

hebben. 
〉 De Gemeente werkt actief mee om de vervoersstromen van en naar het eiland zo efficiënt 

mogelijk te doen. (Ideaal plaatje: Een toerist parkeert zijn auto in Holwerd, geeft zijn 
bagage af en vindt zijn bagage eventueel met boodschappen en fietsen bij zijn 
recreatiewoning of bij de boot en kan gebruik maken van een elektrisch auto indien nodig. 

〉 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 
eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken.  

〉 De Gemeente heeft als doel om in 2025 energieneutraal te zijn 
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3.  …Waar iedereen meedoet 
 

3.1  …Waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  
 
〉 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  
〉 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 

de gemeente een leukere plek om te wonen. 
 
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  
〉 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 

zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 
kunnen deels aan het werk.  

〉 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag 
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het 
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en 
de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

〉 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 
dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde 
armoedeval) schaffen we af.  

〉 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste  
cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  
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3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 
school gaan 

 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 
Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
 
〉 De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders.  
〉 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in 

of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte 
voor muziek, sport en cultuur.  

〉 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 
een taak bij vroegtijdige signalering van problemen en huiselijk geweld.  

〉 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

〉 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 
worden op hun baan voor later. 

〉 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.  
〉 Het is zeer wenselijk, dat de 3 scholen in Ballum en Hollum overgaan tot een zeer 

intensieve samenwerking, waardoor combinatieklassen zoveel mogelijk vermeden worden 
,de kosten van het schoolgebouw worden verminderd en de kwaliteit van onderwijs kan 
worden verbeterd. 

 

 

 
 
 
 

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

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

〉 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

• De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om 
mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven.  

• De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, die 
mantelzorgers raad kan geven. 

• De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en 
toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even 
overneemt. 

〉 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 
kinderen en gehandicapten.  

〉 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 
de gemeente een eigen bijdrage. 

〉 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door 
ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. 

〉 De Gemeente Ameland moet streven naar een complete ontschotting van rijksmiddelen 
voor de zorg. 

〉 De zorgdiensten worden scherp ingekocht.  
〉 We zetten in op goed ouderenbeleid. We streven er naar om mensen zolang mogelijk op 

het eiland te kunnen laten wonen. Een nieuw ouderencentrum is daarbij noodzakelijk. 
Hierbij moeten de kosten en risico’s duidelijk en beheersbaar zijn. Samenwerking met 
marktpartijen om de kosten en risico’s zoveel mogelijk te spreiden heeft de voorkeur. 

〉 In alle dorpen moet er gekeken worden naar levensloop bestendige woningen, zodat 
mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. 
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3.4  …Waar ruimte is voor sport 
 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  
 
〉 Gemeente Ameland geeft een duidelijke invulling aan het zijn van een JOGG-gemeente. 

(Jeugd Op Gezond Gewicht) 
〉 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 
buurtsportcoaches.  

〉 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een 
prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.   

3.5  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.  Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  
 
Cultuur op Ameland is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 
het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 
 
〉 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Ameland kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 
koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-
intocht.  

〉 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie en heemkunde. 

〉 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 
specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.   

〉 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 
inkomsten binnenhalen.  

〉 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 
(digitaal) evenementenloket.  

〉 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  
〉 Musea dienen nog beter aan te sluiten op de wensen van deze tijd. Meer interactie, beter 

ingericht voor kinderen. 
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4.  …Waar je je veilig voelt 

 
4.1  …Waar je je veilig voelt 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
 
〉 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt.  
〉 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige 

mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte 
doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval 
op afspraak langs komt. 

〉 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor lokale 
initiatieven. 

〉 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent 
ter plaatse is gewenst. 

〉 De gemeente pakt drugsgebruik aan. 
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5. …Waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons 
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak 
van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo 
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  
 
〉 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente 

er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.   
〉 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen.  Een 
nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.  

〉 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

〉 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de 
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden 
voortaan online gezet.  

〉 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, 
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

〉 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende 
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.  

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

bewoners. 
〉 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en 

de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen 
met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. 

〉 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 
samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, 
Hoogheemraadschap en Rijk.  

〉 De VVD is goed vertegenwoordigd in de Provincie en de Tweede Kamer. Bij 
Gemeenteoverschrijdende onderwerpen kan de VVD Ameland altijd rekenen op de hulp 
van de provincie en onze leden van de Tweede kamer.  

〉 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente 
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.  
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5.3  …En waar de gemeente zuinig en zinnig met 
belastinggeld omgaat 
 
We zijn voor het onnodig verhogen van belastingen voor inwoners en ondernemingen. 
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de 
gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig 
en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt 
uitgegeven.  
 
〉 We zijn voor onnodige verhoging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en 

ondernemingen.  
〉 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 

dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  
〉 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.  
〉 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te 

betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  
〉 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 

instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. 
〉 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 

strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 
structurele extra uitgaven.  

〉 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

〉 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek 
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio 
alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.  

〉 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 
oftewel horizonbepalingen invoeren. 
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