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Voorwoord
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij die verkiezingen kunt u beslissen hoe de 

politieke toekomst van onze prachtige gemeente eruit komt te zien. 

Met uw stem voor de VVD  stemt u voor ruimte voor uzelf. VVD Hardenberg  geeft u de ruimte die u nodig heeft om te wonen, 

werken en leven in onze prachtige gemeente. Dat doen we omdat wij ervan overtuigd zijn dat u zelf het beste weet welke 

ruimte u nodig heeft en wij u deze ruimte willen geven. 

Door ruimte te geven en voor jezelf ruimte te  krijgen heb je ruimte om te doen, te ervaren en te ontwikkelen. Vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle inwoners. Dat is waar VVD 

voor staat!

Wij geloven in het geven van ruimte en vertrouwen. Vrijheid in geborgen-

heid zodat iedereen de ruimte krijgt die hij of zij aankan. We komen op 

voor de belangen van die mensen die afhankelijk zijn van onze inzet en de 

ruimte die wij krijgen om het ook voor hen zo goed mogelijk te regelen 

binnen de gemeente Hardenberg. En ook daar geven we ruimte aan hun 

belangen en wensen. 

Wij vinden de gemeente Hardenberg prachtig en willen het graag zou 

houden. Met ruimte voor elkaar en ook voor onszelf.

Als het aan ons ligt krijgen we een gemeente die zich richt op haar kerntaken, een gemeente die ervoor zorgt dat het hier goed 

leven, wonen, werken, leren, ondernemen en zorgen is. Zodat u – onze inwoners - zoveel mogelijk de ruimte krijgt om te 

genieten van het leven in onze prachtige gemeente.

Als de gemeente zich beperkt tot haar kerntaken komt er geld vrij om te besteden aan initiatieven uit de samenleving. En daar 

zou het wat ons betreft om moeten draaien: toekomstgericht en vraag gestuurd! Dit vraagt om durf en lef van u en ons om 

deze verandering samen mogelijk te maken.  

Hoe? Door uw opdracht aan ons mee te geven in deze verkiezingen. We hebben een voorzet gegeven in ons verkiezingspro-

gramma, maar horen graag van u waar we het verschil kunnen maken. Praat met ons mee, wij geven u graag de ruimte….

Bert Gelling

Fractievoorzitter VVD Hardenberg

Kiest u voor meer 
ruimte voor uzelf? 

Kies dan voor 
de VVD. 
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1. Waar iedereen meedoet
1.1 Waar volop ruimte is voor  werk

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 maken ons sterk voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Dat betekent dat we concurrerend zijn en 

blijven op goede infrastructuur, kwalitatief onderwijs en hardwerkende medewerkers. Zo blijven we bedrijven aantrekken 

naar onze gemeente en dat zorgt voor banen.

  Niemand kijkt ernaar uit om belasting te betalen. Daarom moeten de lokale lasten fors omlaag. Zo houd je meer over  

van het geld waar je vaak hard voor hebt gewerkt.

  We verwachten dat je voor je uitkering een tegenprestatie levert. Deze tegenprestatie is een onderdeel van de  

werkervaring.

  We bouwen de armoederegelingen af om de armoedeval te voorkomen. We zetten daarom in op meer maatwerk via  

bijzondere bijstand om zo bij te kunnen springen waar dat echt nodig is. In de bijzondere bijstand houden we altijd oog 

voor de situaties van kinderen.

  Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om aan het werk te komen. De bereidheid hieraan te werken, 

wordt een eis om bijstand te ontvangen. De gemeente kan je op weg helpen om de taal te leren.

Werken moet lonen

Onze gemeente wordt er beter van als meer mensen aan het werk zijn. Het is 
daarom niet uit te leggen dat je door armoederegelingen in de bijstand meer kan 
overhouden dan dat je werkt. Bovendien werpen we dan drempels op om aan het 
werk te gaan.  De VVD wil armoederegelingen afbouwen zodat het aantrekkelijk is 
om de stap naar een betaalde baan te maken.
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1.2 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 samenle-
ving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. 

  Iedere school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je 

kind	met	de	fiets	of	auto	af	te	zetten	bij	school.	

  De school is ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er naast het geven van onderwijs 

ook aandacht is voor de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van kinderen, waaronder ruimte voor muziek, sport en 

cultuur. 

  De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis moeten voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 

signalering van bijvoorbeeld: huiselijk geweld,  radicalisering en loverboys. 

  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge 

kinderen vroegtijdig worden opgemerkt en 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. 

  Fietsroutes naar de middelbare school moeten ook vanuit het buitengebied veilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat je in je 

eigen omgeving naar school kunt. Daarom vinden we dat in iedere kern een basisschool moet zijn. 

1.3 Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient zonder enige uitzondering goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. 
We vinden het normaal dat familie, buren, vrienden en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professio-
nele medewerkers van het Samen Doen team 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 de mensen aanbiedt en dus steunen wij lokale initiatieven voor zorg op kleine schaal. 

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, 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 één 
hulpverlener samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 
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In onze gemeente is de zorg van goede kwaliteit en staat keuzevrijheid voorop. Nieuwe aanbieders zijn zeer welkom. De 

kwaliteit van de zorg moet makkelijk en openbaar inzichtelijk zijn zodat je weet waar je voor kunt kiezen en ook duidelijk is bij 

wie je beter weg kunt blijven. Door technologische ontwikkelingen te omarmen wordt de gemeente Hardenberg koploper in 

slimme toepassingen voor warme, goede zorg.

Mensen die zorg nodig hebben, moeten de zorg krijgen die zij willen. Zelf de regie nemen als dat kan.

  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 mensen in onze omgeving met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend 

waardevol voor onze samenleving. Mantelzorg kan tegen grenzen aanlopen. Het moet duidelijk zijn waar de mantelzorger 

terecht kan om extra zorg te regelen.

  Zorg moet daar geleverd worden waar het nodig is en niet blijven hangen in  gebouwen en directies.

  Herindicatie van zwaar (meervoudig) gehandicapte kinderen verminderen we waar mogelijk. Dit scheelt kind en ouders 

veel stress en rompslomp.

  Zorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen worden geregeld, lokale aanbieders moeten, daar waar wettelijk mogelijk, 

voorrang	krijgen.	In	eigen	dialect	kunnen	praten	met	een	verzorgende	is	fijn.

 Wij willen geen wachtlijst in de jeugdzorg.

1.4 Waar  veel ruimte is voor sport

We investeren in sport. Sport zorgt voor gezonde mensen en voorkomt grote uitgaven in de zorg, maar is bovenal 
gewoon leuk om te doen. Door te sporten leer je normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken. 
Onze (para) olympische sporters zijn de helden voor de kampioenen van morgen. We hebben binnen onze 
gemeente een breed aanbod van sport en willen dat ook behouden.

  Binnen de gemeente Hardenberg zijn 147 sportverenigingen actief. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van onze 

omgeving en voor de gezondheid van onze inwoners. De sportvereniging is een belangrijke schakel in het welzijn van 

mensen en daarom moeten sportverenigingen door de gemeente naar behoren worden gefaciliteerd.

  Sport- en spelvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Een trap/speel veldje 

behoort tot de minimale basisbehoefte in een wijk.

  Sport is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast 

gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. 

Geld voor de zorg wordt besteed aan zorg

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Dat het 
budget voor de zorg altijd aangewend kan blijven voor de zorg is belangrijk.  
Wij willen niet dat budget voor zorg verschoven wordt naar preventie.  
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1.5 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. 

Het culturele programma binnen de gemeente Hardenberg is van en voor  iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, 

cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

  Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool komt ieder kind in 

aanraking met cultuureducatie.

  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 en geven aan 

wat we kunnen verwachten met een duidelijke terugkoppeling ter toetsing van de uitgangsposities.

  Vergunningverlening voor evenementen zien we graag op een zo’n eenvoudig mogelijke manier zodat dit geen drempel 

vormt. Wij zijn voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

  Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen, maar de veiligheid mag vanzelfsprekend niet in het 

geding zijn.

1.6 En waar nieuwkomers welkom zijn en integreren 

Het is in Nederland normaal dat we gastvrij zijn voor mensen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan  

onze gasten  waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

  Wij bieden met het AZC een opvangplek in crisissituatie zolang dat noodzakelijk is en binnen de gemaakte afspraken. Is 

het niet langer noodzakelijk dan sluiten wij het AZC.

  Net als andere gemeenten in Nederland zorgen we ervoor dat  nieuwkomers met een verblijfsstatus een goede woning 

aangeboden krijgen. Deze huisvesting verspreiden we bij voorkeur en naar rato over de kernen  binnen onze gemeente, om 

op die manier de integratie maximaal te bevorderen.

  Zolang nieuwkomers binnen de gemeente verblijven, passen zij zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en 

een bijdrage leveren aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen 

verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare 

cursussen zijn in de Nederlandse taal. 

  Burgerinitiatieven om integratie te bevorderen juichen we toe voor zover deze passen binnen het beleid van het COA.

  Afgewezen asielzoekers of illegale migranten moeten Nederland zelfstandig en zo snel mogelijk verlaten. Wie dat niet 

gelijk kan wordt door de gemeente verwezen naar een Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV). In bijzondere gevallen 

en bij wijze van hoge uitzondering kan de Gemeente individuele noodopvang voor een paar dagen faciliteren.   De 

gemeente conformeert zich aan het regeerakkoord en daarmee het landelijke  beleid en verleent geen opvang op basis van 

een eigen bed-bad-broodvoorziening.
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2. Met ruimte om prima te leven
2.1 Waar  iedereen  de ruimte krijgt om goed en betaalbaar te wonen

Goed wonen willen we allemaal. En graag op een manier zoals die bij jou past. Een huis is meer dan een stapel 
bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.  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 voor iedereen ruimte is om te wonen naar behoefte en telkens weer veranderende omstandigheden.

  We willen dat de marktontwikkelingen goed gevolgd worden en dat er naar behoefte voldoende (koop)woningen en 

bouwkavels zijn in iedere kern. 

  Aan ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, ook in het 

buitengebied.

  Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven zoals het in eigen beheer ontwikkelen en/of transformeren van leegstaande 

kantoor/school gebouwen naar woonvormen die voorzien in een behoefte. Deze behoefte kan snel veranderen en daarom 

moet er in regelgeving snel worden meegedacht. 

  Wij zorgen voor ‘pauze woningen’ door betere afspraken te maken met de woningcorporaties voor mensen die snel 

tijdelijke woonruimte nodig hebben. Door echtscheidingen brand of andere onvoorziene situaties ontstaat deze behoefte. 

De VVD wil dat deze mensen goede (tijdelijke) woonruimte en daarmee rust krijgen.

  Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Het in eigendom verkrijgen van een woning zorgt voor verbetering van 

de leefomgeving omdat mensen nu eenmaal beter zorgen voor hun eigen bezit dan voor dat van een ander. Ter stimulering 

van eigen woningbezit zijn we voor het verlagen van de belasting op eigendom van een woning (OZB). 

  De wachttijd voor huurwoningen moet korter door betere prestatieafspraken met de woningcorporaties en meer ruimte 

voor particulier initiatief.

  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 alle regels met mogelijkheden en beperkingen actueel en digitaal 

beschikbaar horen te zijn.

2.2 Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool werkt

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het 
onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van 
de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan bevordert dat de leefbaarheid en bovendien kan de 
afvalstoffenheffing	omlaag.	

 Wij vinden het belangrijk om positief gedrag te stimuleren.

  De	dividend	of	winstuitkering	van	de	ROVA	moet	in	mindering	worden	gebracht	op	de	vaste	lasten	(afvalstoffenheffing)	

van onze inwoners.

 Afval wordt opgehaald bij onze inwoners.

  Wij zijn voor gescheiden afvalinzameling, maar vinden wel dat er altijd gekeken moet worden naar het effect daarvan. 

  Wanneer inwoners meer zelf gaan doen en beter afval scheiden en/of hun eigen buurt op orde houden, moet er minder 

worden betaald.

  Wij vinden het belangrijk om het riool in goede staat te onderhouden en daar waar nodig te verbeteren om zorg te dragen 

voor goede afvoer van o.a. regenwater.
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2.3 Waar je kunt genieten van de ruimte in de natuur

We houden allemaal van de natuur en genieten van onze bossen, het prachtige Reest- en Vechtdal, de vogels in de 
tuin en de koeien in de wei. Het is natuurlijk belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen, maar tegelijkertijd 
willen we ruimte om te wonen en willen we geld kunnen verdienen. Wat ons betreft is de natuur in onze gemeente 
toegankelijk voor recreatief gebruik en in die zin zijn ‘groen’ en ‘economie’ geen tegenstanders van elkaar, maar 
kunnen goed hand in hand gaan. De bijzondere gebieden die niet toegankelijk zijn, staan duidelijk aangegeven en 
die beperking ten behoeve van natuurbehoud wordt even vanzelfsprekend gerespecteerd. 

Natuur en milieu bieden in onze gemeente kansen voor (recreatie) ondernemers als gevolg waarvan natuurbehoud juist van 

belang is ook ter ondersteuning van bedrijven, die op hun beurt dan ook weer een bijdrage moeten leveren aan natuurbehoud. 

Campinggasten en Pieterpad wandelaars komen hier graag omdat onze omgevingen en natuur meer dan de moeite waard is 

om van te genieten en dat moeten we ook zo houden. Als natuurbehoud onderdeel wordt van een bedrijfsmodel ontstaat er 

een circulaire economie en is het niet meer nodig om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. 

Naast de constatering dat veel gasten genieten van onze natuur, genieten we er zelf ook iedere dag weer van. Bewustzijn van 

en	betrokkenheid	met	de	natuur	ontstaat	door	het	gebruik	ervan	door	middel	van	goede	wandel-	en	fietspaden,	bevaarbaarheid	

van de Vecht en natuureducatie.  

2.4 Waar je goed bereikbaar bent   

We verplaatsen ons allemaal voortdurend, over de weg en digitaal. Voor ons werk, 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. 

  Digitale bereikbaarheid is essentieel. Wil je meedoen in de toekomst dan moet je als gemeente je digitale snelweg op orde 

hebben. Het beste digitale netwerk van Nederland binnen onze gemeente is ons streven.

  Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer binnen het wegennet optimaal is. Bereikbaarheid is een belangrijk 

punt op onze lokale, regionale, provinciale en landelijke agenda.

  Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de 

elektrische	fiets.	Fietspaden	en	wegen	worden	opnieuw	ingericht	met	een	blik	op	de	toekomst,	waarbij	veiligheid	en	

doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. 

  Het is belangrijk dat er goed en toegankelijk openbaar vervoer is. De provincie is hier verantwoordelijk voor, zij kijken naar 

verschillende pilots om het openbaar vervoer in de buitengebieden te optimaliseren. Wij willen dat wij vooraan staan om 

hier aan mee te doen zodat we onze (buiten)gebieden optimaal ontsluiten. 

  De verkeersveiligheid is voor groot belang bij de inrichting van straten en wijken, 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 onderhouden 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 en er minder “zoekverkeer” is. 
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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 onderne-

mers zodat belangrijke routes in de schoolvakantie als aanrijroute voor toeristen beschikbaar zijn.

3.  Waar ruimte is voor ondernemende mensen
3.1 Waar iedereen volop de ruimte krijgt

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
in hun eigen leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De voorbeelden zijn talrijk: 
beheer van sportfaciliteiten, multifunctionele centra, openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventie-
teams, 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 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 onder andere dat de gemeente mensen helpt om in 

elke kern een multifunctioneel centrum te hebben. Dat stimuleert de onderlinge verbondenheid en biedt de mogelijkheid 

om sociaal maatschappelijke activiteiten te organiseren en het gezellig te houden door het organiseren van (ouderen)

cursussen, leesklasjes, digitale vaardigheden, en het stimuleren  van het verenigingsleven. 

 Wij vinden het noodzakelijk dat alle generaties in het buitengebied kunnen blijven wonen. 

En waar je gewoon kunt parkeren, meestal gratis.
 
Wij zijn geen voorstander van betaald parkeren. Wij vinden dat het betaald 
parkeren zeker niet mag worden uitgebreid. Sterker nog, wij schaffen het betaald 
parkeren liefst vandaag nog af. Goed voor onze economie, goed voor onze 
ondernemers en onze inwoners.

Levensloopbestendig wonen

Langer zelfstandig wonen brengt vragen met zich mee. Kunnen we een stukje 
bijbouwen voor de ouders, of kunnen de kinderen bij ons op het erf komen wonen. 
Er is een duidelijke vraag naar levensloop bestendig wonen. Wij denken in 
mogelijkheden en geven graag de ruimte voor eigen initiatief en daarom moeten 
we kijken hoe we dat binnen de bestaande regels kunnen inpassen en/of hoe de 
regels aangepast moeten worden.



18

3.2 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 inwoners van de gemeente. Wij hebben over de hele gemeente verspreid goede onderne-
mers die we moeten koesteren en daar waar mogelijk moeten helpen met de verdere ontwikkeling van hun 
ondernemingen.

  Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Goede faciliteiten zoals 

scholen, winkelcentra, ziekenhuis en een theater zijn belangrijk om bedrijven te trekken maar ook om goed personeel voor 

de bedrijven te motiveren om in onze omgeving te komen weken maar en te wonen. Daarom zetten wij ons in voor een 

aantrekkelijke woonomgeving

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve 

ondernemers ondersteunt. Recreatie mag in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare 

permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. 

  We hebben veel waardering voor onze boeren. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig 

gehinderd wordt. Zij krijgen daar waar mogelijk 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 land- en tuinbouwgebied 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 onderne-

mers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers om te groeien. Daarom willen wij lagere gemeentelijke 

belastingen en minder regels. 

  Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebe-

stuur voor nodig. De winkeltijdenwet moet de mogelijkheid bieden om winkeltijden flexibel in te richten zodat ondernemers 

zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Bij voorkeur zou de Stichting Centrummanagement 

daarvoor met eigen initiatieven moeten komen.  

  Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom 

rekeningen binnen dertig dagen. 

  We verlengen automatisch 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 met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen. Wat 

ons betreft wordt  eén wethouder verantwoordelijk voor de coördinatie en de vermindering van de regeldruk.
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3.3 Ruimte om samen te profiteren van nieuwe energie

Het voelt zo vanzelfsprekend: de auto die ons naar het werk brengt, het water dat uit de kraan stroomt en de elektriciteit die de 

lampen laat branden. Steeds meer mensen kiezen zelf op welke manier zij energie in huis halen. Uit panelen op het dak of uit 

het afval dat we wegbrengen. We geven ruimte aan particuliere initiatieven, ondernemerschap en innovaties die met draagvlak 

werken aan de energie van morgen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: Groen is Poen!

Duurzaamheid biedt ook een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente 

kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door 

subsidies. We zien dat duurzaamheid de norm wordt, bedrijven plaatsen zonnepanelen op de daken en bouwen duurzaam. 

En duurzaam gaat verder dan alleen in energie! Een duurzame omgeving zorgt goed voor elkaar met het oog op een toekomst 

bestendige samenleving. Leeft gezonder, woont langer thuis, sport, werkt in de regio. Niet omdat het van de gemeente moet. 

Maar omdat wij het zelf willen. Wij faciliteren dat graag.

  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 stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, 

niet door subsidie te verstrekken.

  Particulier gebruik van isolatie en zonnepanelen worden door de gemeente beloond door korting op  leges of (woon) 

lasten. 

 De gemeente zorgt voor duurzame en daarmee toekomst bestendige woonoplossingen, ook in de buitengebieden. 

 Regels die belemmerend werken om nieuwe duurzame ontwikkelingen te stimuleren moeten worden aangepast. 

Niet nog beter willen zijn dan het beste jongetje uit 
de klas

In Nederland zijn we al te vaak geneigd om braver dan braaf te zijn: het beste 
jongetje van de klas. Laten we ervoor zorgen dat de nieuwe omgevingswet niet 
ingewikkelder wordt dan de 3 wetten die het vervangt. VVD wil geen aanvullende 
regels boven op de Europese, nationale en provinciale regelgeving. 
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4. Waar je je veilig voelt
Binnen de gemeente Hardenberg kunnen we genieten van onze vrijheid zolang de veiligheid op orde is. Dat dit 
vraag om voortdurende actie, laat de wereld om ons heen zien. Onzekerheden in de wereld komen soms heel erg 
dichtbij. Onze inwoners mogen er dan op vertrouwen dat de overheid toeziet op onze veiligheid en ingrijpt als dat 
nodig is. In jouw straat, buurt en op het werk. In onze gemeente leven wij op ónze manier. In vrijheid en in 
veiligheid.

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

  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente ondersteunt initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal 

alarm en WhatsApp groepen.

 In het welzijnswerk wordt actief samengewerkt met politie en wijkagenten om overlast gevende groepen aan te pakken.

  Intimiderend en provocerend gedrag wordt in onze gemeente hard afgestraft: we staan pal voor onze veiligheid en we 

deinzen er niet voor terug om veiligheidsinstrumenten in te zetten als dat nodig is.

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

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 die geen gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening. Het is 
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag bereikbaar is. Zo kunnen we onze 
zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. 

  We vinden het normaal 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 er bij medische of andere noodzaak een ambtenaar naar jou komt.  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 die het beleid betreffen toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden 

voortaan online gezet. 

  Privacy is een groot goed, dus is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners waarborgt. 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  plaatselijke 
belangenverenigingen  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. Wat ons betreft is een fusie met Ommen de meest logische stap.

  De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief 

tot uitvoering.

5.3 Waar de gemeente handelt in vertrouwen en openheid

De inwoners moeten vertrouwen kunnen hebben in hun gemeente, omdat zij weten dat het open en integer 
bestuurt. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente open staat voor signalen uit de samenleving en terug-
koppelt wat er met de signalen is gedaan. Om op die manier steeds opnieuw af te kunnen stemmen op dat wat 
écht leeft binnen de gemeente Hardenberg. 

Vertrouwen ontstaat als er openheid is over het handelen en de beweegredenen. De gemeente houdt zich aan zijn afspraken. 

Plannen en besluiten kunnen tussentijds aangepast worden als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. 

Openheid van handelen betekent ook dat er wordt teruggekeken bij gemaakte fouten, zodat hiervan kan worden geleerd voor 

de toekomst. Op die manier kan het lerend vermogen van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie een 

bijdrage leveren aan het vertrouwen van de inwoners binnen de gemeente. 

Gaan we niet fuseren met Ommen? 
Dan terug naar een eigen ambtenaren organisatie

Als	Ommen	definitief	niet	wil	fuseren,	moeten	we	kijken	of	de	BOH	(gezamenlijke	
ambtenarenapparaat van Ommen en Hardenberg) nog steeds de beste oplossing 
is voor de gemeente Hardenberg. Wat ons betreft houdt iedere gemeente dan de 
eigen broek weer op en splitsen we de BOH organisatie. Met eigen specialisten (in 
plaats van specialisten invliegen) zodat we optimale betrokkenheid hebben van 
onze ambtenaren en een visie op lange termijn kunnen ontwikkelen.
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Iedereen heeft de mogelijkheid om aan de gemeenteraad duidelijk te maken wat hij of zij vindt van het gemeentelijk beleid op 

ieder	niveau	en	waarvan	dan	ook.	Dat	kan	op	alle	mogelijke	manieren	maar	uiteindelijk	zou	de	VVD	fractie	het	fijn	vinden	als	

een betrokkene zijn of haar verhaal zou willen houden op een vergadering van de gemeenteraad in alle openbaarheid. Op deze 

manier verhaal houden is wat ons betreft de grootste vorm van democratie, met elkaar in gesprek gaan. Iedere inspreker moet 

wat ons betreft dan ook maximaal worden gefaciliteerd in de voorbereiding en maakt tijdens het inspreken deel uit van de 

formele vergadering door plaats te nemen in de vergadering tussen de leden van de gemeenteraad. Als er geen plaatsje vrij is, 

dan wordt een stoel in de vergadering beschikbaar gesteld door de voorzitter en maakt een aan te wijzen lid van de raad plaats 

voor de inspreker.     

5.4 Waar de gemeente zuinig & zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door 
onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is 
waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. 

 We zijn voor verlaging 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	en	afvalstoffenheffing)	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 moet teruggedrongen te worden. Want als de rente ook maar iets stijgt moeten 

onze inwoners meer vaste lasten betalen om de lening te kunnen betalen. Dat willen we niet. Periodiek doet de gemeente 

de	houdbaarheidstest	gemeentefinanciën	van	de	VNG.	De	schuldratio	alsook	de	netto	schuldquote	gaan	naar	een	

aanvaardbaar niveau. 

  Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het 

eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe 

lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.




