
 



 

Voorwoord 
Na vier jaar zijn er op 21 maart aanstaande weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook deze 
verkiezingen zijn zeer belangrijk voor u als inwoner van Haaksbergen. Met het kiezen van de 
lokale volksvertegenwoordiging hebt u grote invloed op het beleid dat de komende vier jaar 
binnen de gemeente Haaksbergen gevoerd gaat worden. Dit kan alleen wanneer u stemt en 
daarom is het uitbrengen van uw stem van groot belang. 
 
De afgelopen vier jaren hebben zich gekenmerkt door een aantal in het oog springende 
zaken. Allereerst het monstertruckdrama, een verschrikkelijke gebeurtenis voor 
Haaksbergen. De gevolgen voor de politiek waren het gedwongen vertrek van de 
burgemeester, een wethouder die door een motie van wantrouwen van zijn eigen partij 
eveneens het veld moest ruimen, provinciaal financieel toezicht en, niet te vergeten, het 
marktplan, waarover de meningen van de Haaksbergenaren en de gemeenteraad nog 
steeds verdeeld zijn. Het financieel toezicht van de provincie is ingetrokken. Dit is mooi, 
maar dat neemt niet weg dat waakzaamheid geboden blijft. 
 
De drie grote transities, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning die de centrale overheid heeft doorgevoerd vergen veel van de gemeente 
Haaksbergen. Dit geldt niet alleen voor de gemeente Haaksbergen. Het is zichtbaar door het 
hele land. Samenwerking is hier het sleutelwoord. Dit zien we terug in allerlei 
samenwerkingsverbanden die de gemeente Haaksbergen is aangegaan met ons 
omliggende gemeenten, met MKB, zorgaanbieders en maatschappelijke partijen in 
Haaksbergen. Dit vindt de VVD een goede zaak en het reduceren van uitvoering binnen 
Haaksbergen levert niet alleen financieel voordeel op, maar ook meer efficiëntie. Dit 
betekent niet dat de gemeente haar verantwoordelijkheid ook kan afschuiven. Al deze 
samenwerkingsverbanden mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening aan onze 
inwoners. Samen en met de inwoners zullen we de komende 4 jaren streven we naar een 
fijne leefomgeving waar mensen zich prettig en veilig voelen. 
 
De komende vier jaar willen wij weer bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen om het 
liberale geluid van de VVD en onze doelstellingen, ambities en visie waar te maken. Dit 
willen wij dit samen met u doen! Open, transparant en het algemeen belang dienend. De 
VVD heeft een groot aantal uitstekende kandidaten die zitting willen nemen in de 
gemeenteraad om hier gestalte aan te geven. 
 
De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samenleving staat 
voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid van alle mensen. 
 
VVD-Haaksbergen 
Oktober 2017  
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1 Economie 
De VVD maakt een liberale keuze uit verschillende mogelijkheden om zowel in de behoefte 
van de gemeente Haaksbergen als in die van haar inwoners en ondernemers te voorzien. 
Onderstaand de belangrijkste elementen daarvan en onze keuzes daarin. 

1.1 Ondernemerschap 
Om een gezonde economische toekomst te realiseren zijn ondernemers niet weg te denken 
uit onze gemeente. Ondernemers die investeren in de toekomst met nieuwe ideeën en 
innovatieve technieken. In Haaksbergen betreft dit voornamelijk ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf, die tezamen de banenmotor van de gemeente vormen. 
 

1. Door de zelfstandigheid van de ondernemers en het vermogen zelf hun bedrijf te 
leiden, heeft de gemeente hier een stimulerende en faciliterende rol, waarbij ruimte 
en waar nodig ondersteuning wordt geboden. Een bloeiend ondernemerschap brengt 
een bloeiende gemeente met zich mee. 

2. Bedrijven die van vaste waarde zijn voor Haaksbergen willen we behouden door 
mogelijke knelpunten in goed overleg op te lossen. 

3. Om het ondernemerschap ruimte te bieden, dienen overbodige vergunningen en 
regelgeving te worden afgeschaft. De gemeente dient hierin het initiatief te nemen. 

4. De aanvraag van benodigde vergunningen moeten binnen de gestelde termijnen 
worden beoordeeld. Overschrijding van deze termijnen leidt tot automatische 
verstrekking van de aangevraagde vergunningen. 

5. Waar mogelijk wordt de geldigheidsduur van vergunningen verlengd. 
6. Industrieterreinen ontwikkelen zich en woonwijken groeien richting industrie. 

Wanneer er een conflict dreigt te ontstaan tussen ondernemingen en omwonenden 
zal dit met elkaar moeten worden opgelost. De VVD is van mening dat naast 
wettelijke en gemeentelijke kaders partijen een verantwoordelijkheid hebben om tijdig 
met elkaar in overleg te gaan. 

7. Daar ondernemers afhankelijk zijn van hun inkomsten, ligt de betalingstermijn van 
rekeningen die de gemeente aan ondernemers moet betalen binnen dertig dagen. 
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet zich daaraan houden. De VVD 
streeft naar een betalingstermijn van veertien dagen. 

8. Wenselijk is het door de gemeente verstrekken van maximaal één aanslag per jaar 
aan de ondernemers, waarop alle (lokale) lasten vermeld staan. 

9. De handhaving van de regelgeving moet worden rechtgetrokken met rijk en 
provincie. 

10. De VVD wil graag één wethouder verantwoordelijk stellen voor de coördinatie van 
het beleid richting het ondernemerschap. De wethouder dient als verbindende 
schakel tussen het college en de ondernemers. Ook dit moet samen gebeuren. 
Samen met de ondernemers en ondernemersverenigingen kijken hoe we het beste 
Haaksbergen vooruit kunnen helpen en ondernemers steunen in hun plannen. 
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11. Een gezonde en dynamische middenstand is van belang voor een goede 
leefbaarheid in Haaksbergen. Hierbij is een goede balans tussen winkels, horeca en 
woonaanbod essentieel in ons centrum. Door ondernemers en inwoners zelf het 
initiatief te laten nemen voor het gezamenlijk invullen van onze maatschappij, streven 
we naar zelfstandigheid, een krachtige gemeente en een compacte overheid. De 
gemeente dient hierbij een ondersteunende rol in te nemen. Zo creëren we voor 
zowel jong en oud een plezierig en modern centrum om te winkelen, genieten en 
wonen. 

12. Kansrijke plannen moeten voortvarend worden benaderd en niet onnodig 
procedureel worden opgehouden. Dit geldt met name voor publiekstrekkers in of 
richting het centrum. 

13. De VVD streeft ernaar om iedereen te voorzien van glasvezel. Met de huidige 
aanpak zal een deel van onze inwoners in het buitengebied nog steeds verstoken 
blijven van glasvezel. 

1.2 Werk en inkomen 
Werk en inkomen zijn van groot belang voor onze maatschappij. Door te werken en een 
inkomen te verdienen, kan er voorzien worden in onze behoeftes. 
 

1. Wenselijk is dat iedereen met maatschappelijke steun, die in staat is te werken, ook 
daadwerkelijk een baan heeft. Het hebben van een baan bevordert niet alleen 
economische- maar ook persoonlijke groei. Het leidt tot contact met andere mensen, 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Iemand die werkt investeert in zichzelf en in de 
toekomst van onze samenleving. De VVD denkt in de huidige aantrekkende 
arbeidsmarkt dan ook in kansen in plaats van onmogelijkheden. 

2. Het is van belang voldoende werk binnen de gemeente Haaksbergen aan te bieden. 
De gemeente geeft daarbij zoveel mogelijk opdrachten aan lokale ondernemers. Ook 
van de niet-werkenden mag een maatschappelijke bijdrage worden verwacht. Ieder 
mens bezit capaciteiten die we kunnen gebruiken. 

3. Mensen die in een uitkeringssituatie terecht komen, worden geacht zo snel mogelijk 
weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het ingezette beleid in Haaksbergen en de 
samenwerking met de gemeente Hengelo blijken succesvol en moet worden 
voortgezet. De VVD wil dat mensen tijdens dit traject verplicht passende 
werkzaamheden uitvoeren. Daar waar participatie in de arbeidsmarkt (nog) niet 
mogelijk is, is de VVD voorstander van het stimuleren tot het doen van passend werk 
ten behoeve van de maatschappij. Deze initiatieven moeten, evenals een actieve 
participatie op de arbeidsmarkt, worden uitgebreid. Het verhogen van de 
zelfredzaamheid zal de arbeidsmarkt naar een hoger niveau tillen. 

4. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken betreffende re-integratie zal sancties 
met zich meebrengen, evenals misbruik van het uitkeringssysteem. 

5. Regelingen die het begeleidingstraject naar een betaalde baan belemmeren, moeten 
worden afgeschaft of aangepast, zodat belemmeringen voor werkzoekenden worden 
weggenomen. 
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6. Een andere manier om uit een uitkeringssituatie te komen, is het starten van een 
eigen onderneming. De VVD wil dit aanmoedigen, mits er realistische doelstellingen 
zijn opgezet. 

7. Wie buiten zijn schuld werkloos raakt, krijgt door de gemeente passende 
ondersteuning. Zoals hierboven vermeld blijft de gemeente verantwoordelijk voor 
haar inwoners, alleen de uitvoering van uitkering naar werk geschiedt in Hengelo. 

8. De gemeente richt zich op het gebied van gesubsidieerde arbeid of 
loonkostensubsidies op het vinden van een vaste aanstelling zonder subsidie. Dit 
kan worden gerealiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij sprake is 
van één duidelijk aanspreekpunt. 

1.3 Onderwijs en arbeidsmarkt 
Goed onderwijs vormt de basis voor een goede economie en samenleving. Een hoge 
kwaliteit van het onderwijs levert niet alleen economische-, maar ook persoonlijke groei. 
 

1. De VVD vindt dat het bedrijfsleven daarbij een actieve rol kan spelen met 
“maatschappelijk ondernemen”, door het geven van praktijklessen en het uitwisselen 
van kennis met scholen. Ook is het aanbieden van voldoende stageplekken voor 
zowel het middelbare als het hogere beroepsonderwijs een goed instrument 
waarvoor commitment van het bedrijfsleven mag worden gevraagd en verwacht. 

2. Door de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren, kan een goed 
opleidingsniveau onder de bevolking in Haaksbergen worden behouden. Dit leidt tot 
een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt, met minder aanspraak op sociale 
voorzieningen tot gevolg. 

3. Stimuleer bedrijfsbezoeken al op de basisschool. Laat kinderen zien wat er in 
Haaksbergen gebeurt. Er zijn veel innovatieve bedrijven in Haaksbergen die het 
enorm leuk vinden om kennis met kinderen te delen. 

1.4 Duurzaamheid 
De VVD vindt het belangrijk zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Niet alleen 
voor de huidige, maar ook voor toekomstige generaties. 
 

1. Duurzaamheid is een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van het 
economisch rendement. Zowel de inwoners en ondernemers van Haaksbergen als 
de gemeente moeten zich bezighouden met duurzaamheid. Hierbij speelt het 
vereenvoudigen van regels en procedures een grotere rol dan het verstrekken van 
subsidies. Door het aantal beperkende maatregelen te verminderen bij het 
verstrekken van vergunningen ten behoeve van duurzame oplossingen, kan 
Haaksbergen zich ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemerschap. 

2. De uitbreiding van bedrijventerrein Stepelo kan een belangrijke rol vervullen bij het 
actief bevorderen van duurzaam ondernemen. Hier zal actief op worden ingezet. 
Door Stepelo II aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemingen om zich te 
vestigen, kan de gemeente Haaksbergen zich regionaal en wellicht landelijk 
onderscheiden. 
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1.5 Agrarische sector 
De VVD hecht veel waarde aan de ondernemers in de agrarische sector. Zij spelen een 
belangrijke rol in de economie van onze gemeente. Agrariërs hebben affiniteit met de natuur. 
Tegelijk cultiveren ze de natuur om ervan te kunnen leven. Economische druk kan leiden tot 
het uitputten van de natuur. Wat we in Nederland onder natuur of landschap verstaan wordt 
voor een groot deel door agrariërs beheerd. Door op een duurzame wijze te ondernemen 
met oog voor het landschap, en respect voor dieren en natuur, kan deze sector een grote rol 
innemen in het behalen van de gestelde milieudoelstellingen. 
 

1. Het is van belang dat de land- en tuinbouwsector voldoende ruimte heeft om zich 
verder te kunnen ontwikkelen. Agrarische ondernemers moeten de mogelijkheid 
krijgen hun bedrijf te combineren met nevenactiviteiten op het gebied van onder 
andere recreatie/toerisme, zorg en natuurbeheer. 

2. Aan (voorheen) agrariërs die hun ontwikkeling niet willen voortzetten moet de 
mogelijkheid geboden worden de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren met 
een toegankelijke Rood voor Rood regeling. 

3. Het inzetten van duurzame energiebronnen, waaronder zonne-energie, reststoffen 
en aardwarmte, mag niet belemmerd worden door onnodige regelgeving. 

4. De niet agrarische woonfunctie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting 
en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone 
agrarische bedrijfsvoering. 

5. Als agrariërs grondgebied moeten afstaan aan Natura 2000 of andere landelijke 
projecten hoeven ze niet buitenproportioneel te betalen door hun grondgebied onder 
de waarde in de vrije markt van de hand te doen. 

6. We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. De VVD ziet er niets              
in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. 

7. Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om eigen seizoenarbeiders te huisvesten: 
dat is goed voor de ondernemer en de lokale economie, en beperkt overlast.  

1.6 Recreatie & toerisme 
'Re-creatie' is het vernieuwen van persoonlijke energie en het ontladen van opgelopen 
spanning. Inspanning en ontspanning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kennen 
verschillende cycli: dagelijks (pauzes), wekelijks (weekeinde) en jaarlijks (vakanties). 
Toerisme (door recreanten en bezoekers van buiten Haaksbergen) is een belangrijke drager 
van de economie in Haaksbergen. Door de vele prachtige natuurgebieden en het hoge 
voorzieningenniveau is onze gemeente een ultieme plek voor toerisme en recreatie. 
 

1. De VVD wil dat recreatieondernemers ondersteund worden door de gemeente om de 
aantrekkingskracht van Haaksbergen te vergroten en het toerisme verder te laten 
bloeien. Een goed voorbeeld hiervan is het doorontwikkelen van het MBS. De 
ondersteuning bestaat uit passende regelgeving, samenwerking in het beheersen en 
verdelen van recreatiedruk, bescherming van de recreatieruimte, maar niet de inzet 
van subsidies. 
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2. De natuur heeft geen stemrecht in onze democratie. Ambassadeurs van de natuur 
hebben wel stemrecht. Hoewel recreatie en toerisme druk uitoefenen op de natuur 
zijn deze economische sectoren belangrijk voor het voortbrengen van 
ambassadeurs. Willen we de natuur behouden dan is inspanning en geld nodig. Ons 
mooie buitengebied is niet gratis. 

3. Het blijvend goed onderhouden van de fiets- en wandelpaden in het voor de recreatie 
zo belangrijke buitengebied is van groot belang. 

4. De VVD is voorstander van het afschaffen van de huidige systematiek van 
toeristenbelasting. Een vereenvoudiging van het systeem en het rechtstreeks 
koppelen van de inkomsten aan direct toerisme gerelateerde uitgaven heeft daarbij 
onze voorkeur. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het regionale platform 
toerisme. 
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2 Samenleving 

2.1 Zorg/Wmo    
De VVD wil een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zich vrij 
kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig 
zelfstandig kunnen functioneren, daarbij ondersteuning nodig hebben. 
 

1. In het kader van de Wmo moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het 
uitgangspunt bij hulpverlening moet zijn: één gezin, één contactpersoon naar 
hulpverleners. De contactpersoon naar keuze van de zorgvrager is een 
vertrouwenspersoon en helpt de zorgvrager aan maatwerk met de coördinatie van 
professionele en informele zorg. De contactpersoon zet passende zorg (opschalen 
en afschalen) tijdig in gang zodat de zorgvrager minimale of geen wachttijden heeft. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van innovatieve online diensten. 

2. Bij kostenafweging wordt eerst gekeken naar de positie en behoeften van de 
zorgvrager en zijn netwerk van informele zorgverleners (mantelzorgers). 

3. Vanuit haar beginselen is de VVD voorstander van het principe dat de gebruiker een 
bijdrage betaalt die binnen zijn mogelijkheden valt. 

4. Het is van belang dat iedere inwoner van Haaksbergen, met of zonder beperkingen, 
de kans krijgt om zijn of haar talenten en mogelijkheden te benutten. Daarbij niet 
alleen kijkend naar de aanbodzijde, maar ook naar de vraagzijde. Denk daarbij aan 
inzetten van deze mensen bij verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven. 
Aandacht van de media is belangrijk voor de bekendheid van deze projecten. 

5. De verantwoordelijkheid van de gemeente bij de uitvoering van de regelgeving op het 
gebied van Wmo en jeugdzorg wordt steeds groter. Dit vraagt om meer expertise 
middels samenwerking met andere gemeenten, opleiding van ambtenaren, of tijdelijk 
inhuren van externe expertise. 

6. Het is de taak van de gemeente om de toegang tot zorg eenvoudig, effectief en 
efficiënt in te richten, en de lokale handelingsruimte optimaal te benutten. 

7. In de nieuwe vorm van “welzijnszorg” arrangementen vormen wijkraden en de 
daaraan verbonden voorzieningen een uitermate belangrijke rol. 

8. Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden. Bij jongeren door bijvoorbeeld pesten en 
bij ouderen door bijvoorbeeld doorgeschoten zelfredzaamheid. De VVD vindt dat we 
allemaal alert moeten zijn op verborgen eenzaamheid. 

9. Het bieden van ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen ontspannen, elkaar 
kunnen ontmoeten en ondersteunen, is een aanzet tot vermindering van isolement, 
eenzaamheid en individuele zorg. 

10. De VVD is voorstander van toegankelijke zorg door lokale aanwezigheid, 
bijvoorbeeld de MST-dependance in Het Wiedenbroek en een zorgcentrum in de 
voormalige bibliotheek aan de Bouwmeester. 
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2.2 Jeugd    
De jeugd is de toekomst van Haaksbergen. Goede, in brede zin op de jeugd gerichte, 
voorzieningen dragen ertoe bij dat de zich ontwikkelende jeugd zich aan Haaksbergen 
verbonden blijft voelen. De VVD hoopt daarmee dat de jeugd in Haaksbergen blijft wonen en 
werken. 
 
Ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving. Daarvoor zijn in de eerste 
plaats de ouders verantwoordelijk. Daar waar het handelen van ouders het belang van het 
kind schaadt, komt de overheid in beeld. Dat is steeds vaker de gemeente. 
 

1. Het is van belang dat de mogelijkheid van nieuwe toetreders op het gebied van de 
Jeugdzorg niet op voorhand wordt geblokkeerd. 

2. Daarbij is het van belang om met aanbieders duidelijke afspraken te maken over de 
te leveren prestaties in termen van doelstelling, kwaliteit en efficiency. 

3. Gedegen en gericht armoedebeleid zorgt ervoor dat jeugd mee kan blijven doen in 
de maatschappij, met school, sport en muziek. 

4. De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als coördinator van alle zorgvragen 
voor kinderen, ouders, scholen en andere professionals. 

5. Daarbij is de toegankelijkheid van groot belang, evenals het uitgangspunt dat er per 
gezin één contactpersoon als aanspreekpunt fungeert, dezelfde als vermeld onder 
Zorg/Wmo. 

6. Voorlichting op het gebied van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
maakt onderdeel uit van het te voeren beleid. 

7. De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke problemen binnen de 
jeugd een medische component krijgen om voor zorg in aanmerking te kunnen 
komen. Door zo te handelen worden kinderen wellicht op voorhand kansen tot 
ontplooiing ontnomen. Daarnaast worden onevenredig hoge kosten voor de 
gemeente bespaard. 

8. De wachtrijen van specialisten in de zorg groeien. Dat vindt de VVD geen goede 
ontwikkeling. Vooral in de jeugdzorg kan de vraag acuut zijn en dan moet het niet 
eerst fout gaan voordat de situatie serieus genomen wordt. 

2.3 Ouderen 
In de gemeente Haaksbergen is één op de drie inwoners ouder dan 55 jaar. Voor de VVD 
geldt dat deze sociaal en maatschappelijk belangrijke groep zo lang mogelijk gezond moet 
blijven, hun regie in handen houden en een stevig sociaal netwerk moeten onderhouden. 
Zolang mogelijk zelfstandig functioneren kan daarvan een gewenst gevolg zijn. 

  
1. In het kader van mobiliteit zijn de regiotaxi, een goed openbaar vervoer en een 

goede toegankelijkheid van het centrum van belang. 
2. De kosten voor het te laat bestellen van een regiotaxi moet een oudere kunnen 

declareren bij de gemeente door aan te tonen dat de rit onvoorzienbaar, noodzakelijk 
en urgent was. 
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3. Het beschikken over een op de doelgroep afgestemd woningaanbod in een 
gemêleerde woonomgeving staat voorop; dit vraagt om een proactieve afstemming 
met de woningcorporatie. 

4. Daar waar mensen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen is het de taak van de 
gemeente om daarop adequaat in te spelen. 

5. Een gemakkelijke toegang tot de diverse gemeentelijke zorgfaciliteiten moet zijn 
gewaarborgd. 

6. De gemeente ondersteunt initiatieven om door middel van moderne technologie 
(domotica) de zelfstandigheid van ouderen te vergroten c.q. te vergemakkelijken. 

7. Het gebruik maken van vrijwilligerswerk en mantelzorg is daarnaast een belangrijk 
gegeven met dien verstande dat er oog en oor moet zijn voor de belastbaarheid van 
mantelzorgers. 

8. De inzet van woonservicegebieden is daarbij een belangrijk ondersteunend 
instrument. 

9. De VVD hecht aan gestructureerd overleg met de seniorenorganisaties. 

2.4 Onderwijs 
Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgestelde 
leerdoelen. Haaksbergen biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs op basis van 
de leerplichtwet. Door de demografische ontwikkeling binnen de gemeente Haaksbergen zijn 
recent een aantal basisscholen samengegaan. Om de kwaliteit van het onderwijs op een 
goed niveau te houden, hecht de VVD aan de volgende aandachtspunten. 
 

1. De primaire rol van scholen is het geven van kwalitatief goed onderwijs, waarbij 
kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. 

2. Door de decentralisatie van de jeugdzorg en invoering van passend onderwijs kan de 
gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen. 

3. Om de ontwikkelkansen van kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand te 
vergroten stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse opvang en samenwerking 
tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en primair onderwijs. 

4. Voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim moeten voortvarend 
worden aangepakt om toekomstige problemen te voorkomen. Zonder startkwalificatie 
is er weinig kans op de arbeidsmarkt. 

5. Uitval van lessen komt de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. Bovendien kan dit 
voor overlast in de buurt zorgen. De gemeente kan hier op toezien. 

6. Het aantal leerlingen in Haaksbergen krimpt. Tegelijkertijd ontwikkelen zich inzichten 
in het onderwijs. Beiden hebben invloed op de huisvesting. De VVD is voorstander 
van het zo optimaal mogelijk gebruiken van schoolgebouwen waarbij ook de ouders 
gehoord worden. De VVD waardeert de visie van de scholen. Daar voegen we aan 
toe dat gedrevenheid en vakmanschap in het onderwijs de basis is. 

2.5 Integratie 
Ook Haaksbergen wordt geconfronteerd met veelal onvrijwillige vluchtelingen of met mensen 
vanuit elders binnen de Europese Unie. Uitgangspunt van de VVD is, om deze mensen goed 
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te laten integreren in de samenleving. Daartoe zijn een aantal basisvoorwaarden van 
belang. 
 

1. Diversiteit in waarden en gebruiken is voorwaarde voor de evolutie van de 
Nederlandse cultuur. De wet komt voort uit de Nederlandse cultuur en geldt voor 
iedereen. Communicatie is voorwaarde voor wederzijds begrip. Integratie is het 
kennen van de Nederlandse wet en taal. 

2. Invasieve of overheersende doelstellingen zijn terwille van de diversiteit niet 
wenselijk. 

3. De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. Om die reden wordt geen subsidie 
verleend aan organisaties die apartheid bevorderen of de gelijkwaardigheid van 
man/vrouw, hetero/homo en etniciteit of geloof aantasten. 

4. De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van 
immigranten in de samenleving te bevorderen. Mee laten doen aan de maatschappij 
met sport, onderwijs en werk bespoedigt de integratie. Interculturele evenementen 
zorgen voor inspiratie en wederzijds begrip. Wij vinden het belangrijk dat mensen die 
niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Nederland en 
Haaksbergen kennen. 

5. Binnen de capaciteit die beschikbaar is in Haaksbergen kan iedere statushouder zich 
welkom voelen mits ze iets willen toevoegen aan Haaksbergen. 

2.6 Sport 
Sport in de brede zin zijn alle lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, 
kracht en inzicht vereist is, hetgeen vaak individueel dan wel in groepsverband tot prestaties 
en ambities leidt. Sport kan competitief en recreatief beoefend worden en ze hebben beiden 
waarde. Ze dragen bij aan een vitale cultuur en hebben een sociaal karakter. Dit zijn 
uitgangspunten waarin de VVD zich principieel goed kan vinden. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat Haaksbergen daar in brede zin faciliteiten biedt. Sportpark Scholtenhagen 
"klein Papendal" is een sportparadijs met veel faciliteiten. Specifiek zet de VVD zich in voor 
onderstaande punten. 
 

1. Het is de rol van de gemeente om ervoor te zorgen dat sport toegankelijk is. Die 
verantwoordelijkheid beperkt zich volgens de VVD tot breedtesport en 
gehandicaptensport. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast 
gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. 

2. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 
buurtsportcoaches. 

3. De gemeente heeft een coördinerende en voorwaardenscheppende rol. Sport- en 
speelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

4. Van gebruikers (zowel individueel als clubs) wordt een redelijke bijdrage verlangt. Dit 
kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

5. Het door sportverenigingen exploiteren van de gemeentelijke sportfaciliteiten is een 
prima oplossing om tot een efficiënt gebruik ervan te komen. De afspraken die 
daarover gemaakt worden moeten transparant zijn. 
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2.7 Cultuur 
Cultuur is wat in brede zin de samenleving heeft voortgebracht en nog steeds nieuw creëert. 
Enerzijds heeft dit o.a. op Haaksbergen zelf betrekking, anderzijds natuurlijk wat er in de 
wereld om ons heen gebeurt. Kunst kun je mooi vinden of niet. Kunstenaars worden, net als 
wetenschappers, gedreven door hun eigen interesses. De culturele waarde van kunstenaars 
ligt in het vrijdenken, in onverwachte inzichten of meningen die onze cultuur vernieuwen en 
versterken. Kunst, erfgoed en cultuur hebben een positief effect op de leefbaarheid, 
creativiteit en de aantrekkelijkheid van Haaksbergen als woongemeente. Binnen dit kader 
acht de VVD onderstaande punten van belang. 
 

1. Cultuur in Haaksbergen is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud 
(inclusief Sinterklaasintocht en Carnaval), cultuuronderwijs en het beschermen van 
de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

2. De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van kunst en cultuur. 
3. De VVD wil dat de cultuursector meer op eigen benen komt te staan en zich voor 

financiering primair richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Het verlenen van 
startsubsidie blijft uiteraard mogelijk hetgeen aan grenzen is gebonden. 

4. Het Kulturhus is een bij Haaksbergen passende voorziening die de kans verdient om 
zich blijvend te ontwikkelen. Een professionele exploitatie gekoppeld aan de 
onontbeerlijke inbreng van vrijwilligers biedt kansen, evenals het zoeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden in de regio. De bibliotheek kan met kwaliteitsselecties 
zich richten op het verleden, heden en de toekomst van cultuur. Nu moet cultuur nog 
op de kaart gezet worden van inwoners die vinden dat hun cultuur verloren is 
gegaan, inwoners niet meer trots zijn op Haaksbergen. 

5. Ons cultuurbeleid begint met visie en niet met geld. 

2.8 Evenementen 
Evenementen zijn belangrijk voor het uitdragen van de Haaksbergse cultuur, voor het leren 
kennen van andere culturen, voor ambachten en de lokale economie, voor toerisme en 
recreatie, voor de promotie van sport en verenigingen, en voor levendigheid in het centrum. 
Met het monstertruckdrama in herinnering willen we de veiligheid en kwaliteit verbeteren en 
tegelijkertijd de drempel tot het organiseren van een evenement verlagen. 
 

1. De VVD wil dat de gemeente een nieuwe dienst aan kan aanbieden: 
evenementenadvies. Een adviseur loopt deels mee met organisatie van 
evenementen om kennis uit te wisselen (van, naar en tussen evenementen). De 
adviseur zorgt ervoor dat aanvraag en handhaving efficiënt verlopen, en werft nieuwe 
en herhalende evenementen. De adviseur doet niet de beoordeling van de aanvraag. 
Deze dienst moet de hoeveelheid formulieren verminderen, de aanvraag verkorten 
en de kwaliteit van de aanvragen verbeteren, zonder de kosten te verhogen. 

2. Ook moet de gemeente aanspreekpunt blijven voor dranghekken, goedgekeurde 
tribunes, afvaltonnen, verkeersborden, enz. 
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3. Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een 
zogenoemd (digitaal) evenementenloket. 

4. Bij kleinschalige en risicoarme evenementen passen laagdrempelige eisen. 
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3 Leefomgeving 
Leefomgeving heeft betrekking op de fysieke woon en verblijfssituatie in Haaksbergen, 
alsmede de bereikbaarheid daarvan. Wonen, het dorpscentrum, veiligheid en bereikbaarheid 
zijn daarbij kernbegrippen waar de VVD middels onderstaande punten zich specifiek voor 
zal inzetten. 

3.1 Wonen 
De VVD onderschrijft de Visie Haaksbergen 2030. Haaksbergen is enerzijds een dorp dat 
omringd wordt door prachtige natuur en anderzijds in de nabijheid ligt van twee middelgrote 
provinciesteden met bijbehorende faciliteiten. 
 

1. De VVD hecht er waarde aan dat het dorpse karakter met een sterke wijkbinding 
behouden blijft met een in alle opzichten levendig centrum, met een goed 
voorzieningenniveau en passend aanbod van werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en 
recreatie. 

2. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woonbezit, maar in goed 
overleg met woningbouwcorporaties die zich beperken tot hun kerntaken, moet er 
ook voldoende aanbod zijn voor op de vraag afgestemde huurwoningen. 

3. Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen moet worden 
gestimuleerd. Daarvoor moeten voldoende vrije kavels beschikbaar zijn waarop naar 
vrije wens gebouwd kan worden. 

4. De demografische ontwikkeling van Haaksbergen is zodanig, dat het aanbod aan 
woonruimte specifiek daarop afgestemd moet zijn. Enerzijds betekent dit voldoende 
starterswoningen (koop en huur) om jonge mensen de mogelijkheid te bieden in 
Haaksbergen te blijven of te gaan wonen, maar anderzijds ook voldoende aanbod 
van ruime appartementen met grote balkons, waar o.a. de jongere senioren naartoe 
kunnen doorstromen vanuit hun koop of huurhuizen. Hierdoor zal doorstroming op 
gang komen. 

5. Verder zal de gemeente nauw moeten blijven samenwerken met woningcorporaties 
zoals Domijn en projectontwikkelaars om te zorgen voor een gericht woningaanbod 
dat voldoet aan de vraag. Dit houdt in dat er voor elke doelgroep voldoende 
betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn. Woningen voor starters (eventueel 
geholpen met een starterslening), ouderen en sociale huurwoningen. Haaksbergen 
zal moeten inzetten op het behouden van jonge mensen, zodat Haaksbergen een 
vitale en gezonde gemeente wordt en blijft. 

6. Indien gewenst dient de gemeente de inwoners te adviseren en actief bij te staan in 
hun wens om bestaande woonruimte te vergroten of aan te passen. 

7. De trend dat woningcorporaties bewoners uitsluitend een woning aanbieden die past 
bij hun portemonnee mag niet betekenen dat mensen met een niet-passend inkomen 
moeten uitwijken naar bewoning op een recreatieterrein. 
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3.2 Bereikbaarheid en leefbaarheid 
Haaksbergen ligt dicht bij de grote verbindingsas tussen de randstad, via Duitsland naar 
Polen en de Baltische staten. De nieuwe N18 verbindt Arnhem binnen een jaar met de A35, 
waar Haaksbergen middels twee afslagen mee verbonden zal zijn. Dit biedt voor 
Haaksbergen mogelijkheden op vele gebieden, waarvan de VVD vindt dat daar optimaal 
gebruik van moet worden gemaakt. Specifiek gaat het hier dan om de volgende punten. 
 

1. Haaksbergen moet goed bereikbaar blijven. Dit betekent vooral een goede 
verbinding richting Haaksbergen en het centrum, maar binnen onze 
gemeentegrenzen ook zonder onnodige obstakels. De VVD is geen voorstander van 
het al jaren durende beleid van verkeersdrempels of -plateaus. Dit brengt een grote 
mate van ergernis met zich mee. Natuurlijk zijn er locaties waar snelheid beperkende 
maatregelen nodig zijn, maar er zijn legio andere mooie en meer praktische 
maatregelen te bedenken dan alleen maar drempels. Denk hier bijvoorbeeld aan 
wegversmallingen of wegdek patronen. 

2. Vanaf de nieuwe N18 willen we bezoekers naar Haaksbergen trekken. Volgens de 
Structuurvisie 2030 moet Haaksbergen de groenste gemeente van Twente worden. 
Die ambitie moet de nieuwe N18 uitstralen met een landschappelijke inpassing, naar 
zowel reizigers als aanwezigen. 

3. De nieuwe N18 heeft de deur opengezet voor de Noordtak Betuweroute. We zien 
geen voordeel voor Haaksbergen in een goederenspoor langs de N18. 

4. De VVD heeft oog voor de bereikbaarheid voor mensen die gebonden zijn aan een 
rolstoel. 

5. Haaksbergen moet werken aan het verminderen van restafval en ernaar streven om 
dit voor de inwoners zo goed mogelijk te faciliteren. De VVD vindt het belangrijk dat 
de kosten eerlijk verdeeld worden en inwoners niet benadeeld worden door een 
toekomstige oplossing. 

6. Recent is door het CPB gesteld dat het plastic inzamelen zoals dat nu gebeurt weinig 
effect heeft. Haaksbergen moet gaan kijken wat de beste manier is om met plastic 
afval om te gaan. Dit zal ook dan in regionaal verband moeten gebeuren. Zoals het 
nu gebeurt heeft het blijkbaar weinig zin. 

7. Voldoende mogelijkheden om het afval op een verantwoorde wijze kwijt te kunnen 
zal een van de zaken zijn waar de VVD nauw op zal toezien. Bijzondere aandacht 
verdient het keukenafval in het buitengebied zodat het eens in de vier weken 
inzamelen geen probleem wordt voor de volksgezondheid. 

8. Haaksbergen kan wateroverlast tijdens hevige regenbuien niet voorkomen. Op korte 
termijn moet nagedacht worden over hoe we dit probleem gaan aanpakken. Dit raakt 
direct de inwoners. Denk aan opgelegde maatregelen etc. Nieuwbouw moet al 
voldoen aan voldoende wateropvang op eigen grond. 

3.3 Veiligheid 
Om als gemeente haar plicht op het gebied van veiligheid in te vullen, is er regelgeving. Die 
dient primair en actueel in orde te zijn. Ook dient er aandacht te bestaan voor de 
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denkbeeldige veiligheid, het veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers. Voor de 
VVD is en blijft veiligheid een van de belangrijkste kerntaken van de overheid. De VVD zal 
zich voor onderstaande zaken inzetten. 
 

1. De herschikking van de locaties en medewerkers van de politie als gevolg van de 
landelijke reorganisatie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en kwantiteit van 
deze dienstverlening. Eén van de factoren om hierin te voorzien, is het 24 uur per 
dag beschikbaar stellen van de politie. Een zichtbare politie die op de hoogte is van 
wat er in Haaksbergen speelt. De inzet van wijkagenten kan een goede aanvulling 
zijn. 

2. Niet alleen de subjectieve veiligheid, ook de objectieve, feitelijke veiligheid dient te 
worden gegarandeerd. Inwoners van Haaksbergen horen zich niet alleen veilig te 
voelen, maar ook daadwerkelijk veilig te zijn. Iedereen kan een steentje bijdragen 
aan een veilige omgeving. Daarom vindt VVD het wenselijk dat een wijkagent zijn 
wijk kent en dat inwoners van de wijk de agent kennen. Initiatieven als 
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen zijn goede toevoegingen. 

3. Politie, brandweer en ambulance hebben recent een nieuwe, aan de regelgeving 
aangepaste fysieke locatie gekregen. Hulpdiensten dienen makkelijk bereikbaar en 
op tijd ter plaatse kunnen zijn, ongeacht vanuit welke gemeente deze diensten 
moeten komen. De aanrijtijden van hulpdiensten zijn lang in vergelijk met omliggende 
dorpen. We willen dat dit verbetert, ook met de nieuwe N18 die zorgt voor 
doorsnijding en afwaardering van het onderliggende wegennetwerk. Bij 
overtredingen dient streng en duidelijk te worden opgetreden. 

4. Haaksbergen heeft een uitgestrekt buitengebied. Om ook in het buitengebied de 
veiligheid te kunnen waarborgen, wil de VVD het aantal BOA’s in het buitengebied 
uitbreiden. Dit zal resulteren in afname van schuurinbraken en het illegaal dumpen 
van afval in onze mooie natuur. 

5. De VVD is voorstander van een gemeentelijk en regionaal veiligheidsplan dat eens in 
de vier jaar wordt opgesteld. Hierin dienen duidelijke doelstellingen en prioriteiten te 
worden vastgelegd, waarop wordt gestuurd. De burgemeester moet daar jaarlijks 
verantwoording over afleggen aan zowel de inwoners als de gemeenteraad van 
Haaksbergen. 

3.4 Centrumplan 
De invulling van de centra van dorpen en steden is een landelijk probleem. Met het inkopen 
via internet staat de hele keten van zand tot klant op zijn kop. 
 

1. Het streven naar meer detailhandel in het centrum is volgens de VVD niet de weg, 
ofwel trekken aan een dood paard. Centra kunnen zich beter focussen op een 
combinatie van horeca, detailhandel en wonen. Vraag en aanbod bepalen de 
verhouding. De gemeente kan die verhouding niet afdwingen, wel faciliteren. En dat 
vraagt om dynamiek en politiek die dat begrijpt. 

2. De VVD is een voorstander van inbreiden: het concentreren van bestaande en 
nieuwe ondernemers in het centrum om deze levendiger te maken. Bezoekers 
trekken bezoekers aan. 
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3. Daarnaast ziet de VVD het liefst een gevarieerd en uniek aanbod: naast ketens ook 
zelfstandigen, naast eenvoudige ook mondaine uitgaansmogelijkheden, naast 
aanbod voor jeugd en familie, ook voor jong volwassenen en ouderen. 

4. Om het centrum aantrekkelijk te maken wil de VVD dat de gemeente gratis WiFi 
aanbiedt in het centrum, eventueel gesponsord door plaatselijke ondernemers. 

5. Om het centrum toegankelijker te maken wil de VVD het aantal blauwe zones 
verminderen. Daartoe moet de gemeente niet automatisch blauwe zones aanwijzen 
maar uitgaan van de vraag waarom ter plaatse een parkeerschijf gebruikt moet 
worden. 

3.5 Natuur 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen, heidevelden en vennen, 
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, willen we geld kunnen verdienen 
en willen we niet in de file staan. 
 

1. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders 
van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan, bijvoorbeeld: aanleg 
wandelpaden en bankjes. 

2. 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 beleidslijnen. Maar de 
grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven 
zelf. 

3. We onderscheiden drie categorieën van organisaties die zich inzetten voor de 
natuur. Duurzame bedrijven die hun economische doelstellingen niet ten koste van 
de natuur willen bereiken. Agrariërs en recreatieondernemers die afhankelijk zijn van 
de natuur voor het bereiken van hun economische doelstellingen. En 
natuurorganisaties of -beheerders die de natuur in hun doelstelling hebben en 
economische middelen zoeken om dat te bereiken. In deze volgorde hebben deze 
organisaties in toenemende mate steun nodig van de gemeente om de natuur te 
behouden of te verbeteren. 

4. Haaksbergen streeft ernaar een duurzame organisatie te zijn. Dat betekent dat 
uitbreidingsplannen nog steeds ten koste gaan van de natuur, zij het met 
compensatie voor de natuur. Daarom is de VVD een voorstander van inbreiding: kijk 
voor ontwikkeling eerst binnen de bebouwde kom. Er is in Haaksbergen nog genoeg 
ruimte op bestaande industrieterreinen voor nieuwe bedrijven of energieprojecten. 
De gemeente moet zich niet laten verleiden tot het gebruik van 'afpelkaarten' bij het 
zoeken naar locaties voor het winnen van hernieuwbare energie. Met afpelkaarten 
leg je bestemmingsplannen over elkaar en kom je uit op locaties met beperkte 
bestemming. Dat is vaak de natuur. 

5. De VVD is voorstander van natuureducatie. Binnen de bebouwde kom hebben we 
ten onrechte aangeleerd dat afval op straat toch wel opgeruimd wordt. In de natuur is 
dat is niet zo. Natuureducatie zorgt ervoor dat we de natuur beter begrijpen en weer 

17 



 

respect krijgen voor de natuur. Er zijn genoeg natuurorganisaties die daarbij willen 
helpen. 
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4 Lokaal bestuur 
De gemeenteraad kan de organisatie van de gemeente niet voorschrijven. Maar de raad 
gaat wel over welke diensten worden aangeboden en wat de diensten mogen kosten. De 
raad vertegenwoordigt bewoners en ondernemers in hoe ze de dienstverlening ervaren. 

4.1 Dienstverlening 
1. De VVD wil een klein, krachtig, efficiënt en op zijn taken toegerust gemeentelijk 

apparaat. De gemeente dient zich dienstbaar en servicegericht op te stellen, daar 
waar nodig samen met de inwoners en ondernemers en niet tegenover hen. Denken 
in oplossingen in plaats van problemen helpt daarbij. 

2. De gemeente moet bij werk en inkomen een actievere rol spelen en wel die van 
bemiddelaar. Ambtenaren en ondernemers moeten meer kennis delen en weten 
waar welke behoefte is. Naast de ondernemer en inwoner in plaats van er tegenover. 

3. De gemeente moet een partner zijn voor ondernemers. Dat geldt voor het 
verstrekken van eventuele subsidies, vergunningen, hulp bij integratie van 
allochtonen of mindervaliden, enz. De ambtenaar moet zich kunnen verplaatsen in 
de ondernemer. Wederom dus naast de ondernemer in plaats van er tegenover. 

4. In de zorg moet een cliënt makkelijker het bezoek van een Wmo-consulent kunnen 
aanvragen. 

5. Cliënten waarvan de indicatie onveranderd is hoeven niet elk jaar opnieuw een hele 
stapel papieren in te vullen om weer in aanmerking te komen voor zorg. 

6. De capaciteiten van de bestuurders en ambtenaren dienen afgestemd te zijn op de 
vaak complexe problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. Constante 
scholing en bijscholing van betrokkenen is daarvoor geen gunst maar een must. 

7. Actuele functieomschrijvingen en periodieke evaluatiegesprekken zijn daartoe een 
voorwaarde. 

8. Als dorp is samenwerking met andere gemeenten op specialistisch gebied een 
noodzaak, evenals zoveel mogelijk uitbesteden van operationele uitvoerende taken, 
om tot een soepele en efficiënte dienstverlening te kunnen komen. 

9. Aanspreekpunt voor dienstverlening en bestuur blijft in Haaksbergen. 

4.2 Financieel beleid 
“Waar voor uw geld” 
 
Nadat de gemeente Haaksbergen op financieel terrein moeilijke jaren achter de rug heeft en 
de financiële reserves zijn uitgeput, mogen wij daarin nu een positieve trendbreuk 
constateren in de richting van een gezondere kosten-baten. 
 

1. De VVD staat ervoor om op grond van haar verkiezingsprogramma deze 
ontwikkeling met een sluitende meerjarenplanning en begroting structureel vorm en 
inhoud te geven. 
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2. Keuzes in uitgaven op basis van prioriteitstelling in ons verkiezingsprogramma zullen 
in relatie tot de inkomstenbronnen tot een structureel sluitende begroting moeten 
leiden. 

3. Structurele middelen worden ingezet voor structurele kosten. Incidentele meevallers 
dienen gebruikt te worden om de algemene reserve terug op een aanvaardbaar 
niveau te brengen. 

4. De algemene reserve moet worden opgebouwd om toekomstige, onvoorziene zaken 
te kunnen opvangen en om tevens te gaan voldoen aan de normen die de VNG 
daaraan stelt. 

5. Een kwalitatief goede, efficiënte en servicegerichte organisatie naar inwoners en 
ondernemers van de gemeente Haaksbergen moet ervoor staan, om de financiële 
begroting te realiseren en haar inwoners en ondernemers waar voor hun 
belastinggeld te geven. De VVD blijft zoeken naar kwaliteitsverbetering en 
kostenverlaging, door handelingen in samenwerking met andere gemeenten te doen 
of door deze onder te brengen bij externe partijen. 

6. Efficiency en dienstverlening dienen binnen de gemeentelijke organisatie 
basisbegrippen te zijn. 

4.3 Gemeentelijke lasten 
1. De VVD streeft naar zo laag mogelijke gemeentelijke lasten per inwoner. 
2. Het moet voor de inwoners en ondernemers duidelijk zijn waaraan hun belastinggeld 

wordt besteed. 
3. Stijging van de Onroerend Zaak Belasting mag niet uitkomen boven het landelijk 

inflatiecijfer. 
4. Leges dienen kostendekkend te zijn. 
5. Rioolbelasting is gezien de staat waarin het rioolstelsel zich bevindt en de 

uitgebreidheid daarvan, een specifiek punt van aandacht. Hiervoor bestaat een 
meerjarenplan om ervoor te zorgen dat enerzijds de kwaliteit op een verantwoord 
niveau blijft en of daar waar noodzakelijk wordt gebracht en dit anderzijds binnen de 
financiële mogelijkheden haalbaar zal zijn. 

6. De afvalstoffenheffing dient te worden aangepast aan de ontwikkelingen op het 
gebied van afvalscheiding, waarbij voor de VVD uitgangspunt is dat dit 
milieu-economisch maximaal kostenneutraal moet zijn. Nascheiding van huisafval is 
voor de VVD een optie die verder onderzoek verdient. 
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