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Voorwoord
Beste Hattemers,

Vol trots presenteer ik u hierbij het verkiezingsprogramma van de VVD Hattem voor de 
komende Gemeenteraadsverkiezingen. Dit programma is tot stand gekomen na diverse 
openbare meedenksessies en is gebaseerd op de liberale kernwaarden van onze partij: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. 

In Hattem is het fijn wonen. Niet voor niets werd de gemeente in 2019 bij een verkiezing van Omroep 
Gelderland verkozen tot de aantrekkelijkste gemeente in de provincie. We leven in een mooie 
groene omgeving met goede voorzieningen. We hebben dus veel om trots op zijn. Dat neemt niet 
weg dat het altijd beter kan. Daarom is ons standpunt: wat goed is, moet goed blijven en wat beter 
kan, moet beter worden. Dat willen we bereiken door onder meer samen te werken met de regio 
Zwolle op het gebied van wonen, veiligheid, zorg en duurzaamheid. Tegelijkertijd willen we ook de 
afstand tussen de lokale politiek en de Hattemers kleiner maken, want juist in een kleine stad als 
Hattem kunnen inwoners hun stem laten horen. Wij horen graag van u wat er beter kan bij u in de 
buurt. Daarom ga ik als lijsttrekker van de VVD graag met Hattemers in gesprek. Dat is ook mijn 
drijfveer om politiek actief te worden. 

Ik wens alle collega-politici veel succes toe in de campagne en reken op een prettige samenwerking. 
Want iedereen die zich wil inzetten voor Hattem verdient een compliment.

Om onze liberale ambities te kunnen realiseren, hebben we uw stem nodig op 16 maart 2022.  
We gaan voor een positief resultaat voor iedereen!

Erik Kleinpenning
Lijsttrekker VVD Hattem

Verkiezingsprogramma 2022-2026  -  Voorwoord
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Goed wonen
leefbaarheid - wonen - klimaat

Leefbaarheid
In Hattem is het fijn wonen. Een mooie groene en rustige omgeving en goede voorzieningen. Beter 
dan Hattem wordt het niet!

Dat willen we graag zo houden. Bij een schone, leefbare en veilige omgeving speelt de gemeente 
een belangrijke rol. Behalve groen en veilig is ook de mogelijke geluidsoverlast een belangrijke factor 
voor de leefbaarheid. De geluidsimpact van de geplande laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad 
is enorm voor Hattem. Laagvliegroutes zijn voor ons uit den boze! Vliegen mag, maar niet laag. 
Zowel in de regio, als in de provincie maakt de VVD zich sterk om deze mogelijke laagvliegroutes 
te voorkomen.

Van ambtenaren en de lokale politiek mag worden verwacht dat ze in gesprek gaan met de 
bewoners. Als je weet wat er in een bepaalde straat of wijk leeft, kan je het verschil maken.

Leefbaarheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook inwoners kunnen 
hun steentje bijdragen en daar mogen ze ook op worden aangesproken. Het tegengaan van 
verrommeling en zwerfafval is bijvoorbeeld zo’n gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Geluidsoverlast van A28 en A50 verminderen door geluidschermen te plaatsen, eventueel met 

zonnepanelen.
▶ De gemeente draagt actief bij aan blijvende bereikbaarheid van Hattem in de regio (A28, A50, 

OV, snelfietspaden).
▶ Alle hoogspanningskabels in Hattem ondergronds maken. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor 

inbreidingslocaties.
▶ Meer prullenbakken in woonwijken. Het legen gebeurt in samenwerking met omwonenden. 
▶ Leefbaarheid van wijken vergroten door plannen van inwoners in samenspraak met gemeente.
▶ Stimuleren van initiatieven zoals Burendag.

Wonen
Net als in de rest van Nederland is er in Hattem een gebrek aan woningen. Niet alleen voor starters, 
maar ook voor senioren die passend willen wonen, zijn er weinig opties. De vraag is groot en het 
aanbod is klein. Er moet een goede verhouding zijn tussen de verschillende soorten woningen.

Het is daarom noodzakelijk om binnen onze stadsgrenzen kritisch te kijken hoe we de ruimte 
gebruiken en inrichten. De plannen om bedrijventerreinen zoals ’t Veen te transformeren naar 
een woongebied zijn al in ontwikkeling. De gemeente gaat verder samen met ondernemers 
onderzoeken hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd om zich vanuit Hattemse wijken naar 
bedrijventerrein H2O te verplaatsen. Enerzijds liggen daar juist kansen voor deze bedrijven om 
zich verder te ontwikkelen, anderzijds  kan de zo vrijkomende ruimte binnen Hattem worden 
getransformeerd naar Wonen. 
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Bij het creëren van woningen buiten dit soort bestaande bedrijventerreinen, moet het accent meer 
liggen op inbreiding dan op uitbreiding. Het groene karakter van Hattem mag niet verloren gaan.

Nu er meer winkelruimtes in de binnenstad worden gebruikt als woningen, is het belangrijk dat die 
bewoners goed hun auto’s kwijt kunnen. Dit geldt overigens ook voor nieuwbouwwijken. Om te 
zorgen voor voldoende parkeerruimte is het parkeerfonds in het leven geroepen. Bovenop de leges 
voor bestemmingsplanwijzigingen naar wonen, wordt een bedrag geheven dat in dit parkeerfonds 
vloeit. De gelden in dit fonds maken het financieel mogelijk  voor de gemeente om voldoende 
parkeerplaatsen te creëren voor bewoners.

Daarom stelt de VVD voor:
▶ Meer (ruime) appartementen voor senioren. Dit bevordert de doorstroming.
▶ De gemeentelijke woonlasten zo laag mogelijk houden.
▶ Structurele oplossing van de parkeerproblemen in de binnenstad in samenspraak met inwoners 

en ondernemers. Te denken valt aan parkeervergunningplaatsen in de parkeergarage voor de 
bewoners van de binnenstad.

▶ Gebruik maken van de regelingen zoals de woningbouwimpuls om nieuwbouwprojecten zoals 
’t Veen mogelijk te maken. 

▶ Faciliteren van kavelsplitsingen en splitsingsvergunningen in de omgevingsvisie.
▶ Flexibele houding van gemeente bij aanpassing van bestaande bestemmingsplannen.
▶  De gemeente verwerft geen nieuwe actieve grondpositie maar is er alleen om te faciliteren.

Klimaat 

Een groene, duurzame en leefbare omgeving kan de gemeente niet alleen bereiken. Dat lukt 
alleen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er liggen in Hattem nog 
veel kansen op dit gebied. Om deze kansen te realiseren is het is van belang dat de gemeente 
faciliteert in regelgeving en beleid. Op die manier kan iedereen in Hattem meedenken, meedoen en 
meeprofiteren bij het realiseren van een groene economie. 

Ook is het van belang dat de gemeente aanleg van energietuinen en voedselbossen ondersteunt. 
In een energietuin komen natuur, recreatie en duurzame energie samen. Voedselbossen 
leveren eetbare producten op en onderhouden zichzelf op termijn. Dit zorgt voor een 
duurzamere voedselproductie. Hattemse inwoners kunnen mede aandeelhouder worden van 
duurzaamheidsprojecten. Participatie vergroot het draagvlak en de betrokkenheid. De gemeente is 
geen initiatiefnemer, maar stimuleert en faciliteert.

Wanneer alle kinderen nú, door het uitvoeren van groene activiteiten op school, een positievere
houding krijgen, zullen zij dat allen op latere leeftijd weer aan hun kinderen overbrengen. Zo wordt 
de groene gedacht in de verre toekomst bestendigd.

Ondanks alle verduurzamingsprojecten is de klimaatverandering niet helemaal tegen te houden. 
Op deze verandering zullen we ons gezamenlijk moeten voorbereiden. Te denken valt daarbij aan 
het vergroenen van bedrijventerreinen, het vergroenen van schoolpleinen en het onderhouden van 
meer waterbergingen.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Een zonneveld met zonnecellen op de voormalige vuilstort. Daarbij kan en moet de doorgang 

voor de fauna op die locatie geborgd blijven.
▶  Zonnepanelen als geluidswal langs de A28 en A50. 
▶  Openen van een duurzaamheidsloket (of duurzaamheidscentrum, samen met de regio)
▶  Groene activiteiten in het onderwijs stimuleren, onder andere door groene speelpleinen en 

moestuinen bij de school. 
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▶  Hattem verdient een eigen milieustraat.
▶  Het creëren van meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in de binnenstad.
▶  Betrekken van bijvoorbeeld hogeschool Windesheim/de Groene Welle en stichting Natuur en 

Landschap  om energietuinen te creëren.
▶  Jongerenparticipatie bij verduurzaamheidsprojecten. 
▶  Ondersteunen van inwoners die in dit veld actief zijn en het betrekken van deze inwoners bij de 

gemeentelijke plannen.
▶  Het afval dat in Hattem gescheiden wordt ingezameld, kan gebruikt worden als grondstof 

voor nieuwe producten (circulaire economie). Wanneer het inzamelen en verwerken van afval 
goedkoper wordt, betekent dit dat de kosten voor de inwoners van Hattem omlaag gaan.

▶  Van projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen wordt verwacht dat zij binnen onze 
gemeente energieneutraal bouwen.
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Een bloeiende 
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Een bloeiende lokale 
economie
ondernemers – toerisme en recreatie

Ondernemers
Ondernemers vestigen zich graag in Hattem. Wethouders hebben een actieve, verbindende en 
coördinerende houding als het om de belangen gaat van de Hattemse ondernemers. Het midden- 
en klein bedrijf is de banenmotor voor onze gemeente. Er is een helder detailhandel beleid, zodat 
ondernemers weten welke keuzes ze kunnen maken.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Binnen de wettelijke regelingen vrije opening en sluitingstijden, als een ondernemer daar 

behoefte aan heeft.
▶  De gemeente heeft een makkelijk toegankelijk aanspreekpunt en brengt partijen bij elkaar.
▶  Er is een zo gezond mogelijk ondernemersklimaat met zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk 

medewerking van de gemeente.
▶  Gelet op het verwachte aantal nog te bouwen woningen in Hattem is er ruimte voor initiatieven 

voor een extra supermarkt.

Binnenstad:
▶ Er is behoefte aan een duidelijk en toegankelijk parkeerplan voor bezoekers van de binnenstad.
▶  Leegstand kan door de markt worden opgelost. De gemeente zal daarbij wel faciliterend optreden. 

Belangrijk factoren daarbij  zijn onder andere de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden.

Bedrijventerrein H2O:
▶  De gemeente gaat samen met ondernemers onderzoeken hoe bedrijven kunnen worden 

gestimuleerd om zich vanuit Hattemse wijken naar bedrijventerrein H2O te verplaatsen. Enerzijds 
liggen daar juist kansen voor deze bedrijven om zich verder te ontwikkelen, anderzijds kan de 
zo vrijkomende ruimte binnen Hattem worden getransformeerd naar de zo gewenste nieuwe 
woningen. 

Toerisme en recreatie
Vrijwel alle Hattemers genieten van de vogels in de tuin, van de koeien in de wei en van de ons 
omringende natuurgebieden. Tegelijkertijd willen ze woonruimte hebben, geld verdienen en niet in 
de file staan. Ondanks deze tegenstellingen zijn groen en economie geen tegenstanders van elkaar, 
maar kunnen ze goed hand in hand gaan en elkaar juist versterken. Zowel qua natuurbeleving 
als voor culturele activiteiten liggen er veel kansen voor bedrijven in en om onze karakteristieke 
binnenstad.

Hattem is een gastvrije Hanzestad met veel verschillende evenementen en activiteiten gedurende 
het hele jaar. Als lid van het Hanzeverbond is er zowel verbinding met Regio Zwolle als met Noord-
Veluwe. De deur staat open voor initiatieven die hieraan een bijdrage leveren. De gemeente speelt 
een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van partijen.

Door de komst van het Van der Valk hotel zullen er in Hattem veel meer overnachtingen worden 
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geboekt en dus kan de toeristenbelasting per toerist per dag omlaag, terwijl de totale opbrengst 
voor de gemeente gelijk blijft of stijgt. Daarnaast kan een gedifferentieerd tarief voor verschillende 
soorten overnachtingen voor zowel ondernemers als toeristen aantrekkelijk zijn. Zowel verlaging 
als differentiatie van toeristenbelasting maakt Hattem aantrekkelijker voor bezoekers en dragen zo 
meer bij aan inkomsten voor de Hattemse ondernemers en musea.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  De regels met betrekking tot evenementen en activiteiten kunnen we veel eenvoudiger maken.
▶  Horeca en een strandje aan het water nabij de haven zijn voor zowel bezoekers als inwoners 

een aanwinst.
▶  In overleg met de musea wordt gezocht naar een mogelijkheid om de Hattemse inwoners ook 

meer te betrekken bij de musea. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een open dag waarop 
inwoners een keer per jaar voor klein bedrag het museum kunnen bezoeken en de jeugd onder 
de 18 gratis toegang heeft. 

▶  De gemeente activeert en faciliteert samenwerking tussen Visit Hattem, Visit Veluwe en de 
Hattemse bedrijfsnetwerken, musea, verenigingen, en Hanzeverbond.

▶ Fatsoenlijke openbare toiletten, bijvoorbeeld in de parkeergarage. 
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Waardevol
samenleven
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Waardevol samenleven
zorg – jeugd en gezin – sport en bewegen

Naast prettig en veilig wonen zorgen zinvol werk, goede en makkelijk toegankelijke zorg voor 
jong en oud en voldoende beweging voor ons welzijn. Werk, betaald of vrijwillig, draagt bij aan 
je eigenwaarde en dus je geluk. Ook sociale contacten en voldoende beweging vergroten onze 
tevredenheid. 

Gelukkig is het (sport) verenigingsleven goed voor elkaar in Hattem. Dat moet de gemeente 
koesteren. Na Corona staan de verenigingen voor nieuwe uitdagingen. De gemeente en de 
Sportkoepel denken mee met het verenigingsleven over oplossingen voor deze uitdagingen.

Zorg
In Hattem is zorg voor iedereen in iedere levensfase toegankelijk en er wordt niet betutteld. Zorg 
leveren is maatwerk. Aanvraagprocedures voor ondersteuning zijn eenvoudig. Er wordt efficiënt 
samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid. Sinds enige 
tijd is er in in Hattem ook een hospice en daar zijn we heel blij mee! Zorg moet er in Hattem zijn in 
iedere levensfase! 

Jeugd en gezin
In Hattem groeit de jeugd gezond en veilig op. Ieder kind kan ongeacht inkomen van de ouders met 
alle schoolactiviteiten deelnemen. Jongeren worden actief betrokken bij gemeentelijke beslissingen 
die over hun welzijn gaan. 

Door de bouw van meerdere integrale kind-centra (IKC’s) is er voldoende opvang voor kinderen 
in de tijd dat ouders werken of vrijwilligerswerk verrichten. In zo’n centrum zijn school, opvang en 
welzijnswerk onder één dak samengebracht. 

Het eerste IKC wordt op het oude ijsbaanterrein gebouwd, naast het Hof van Blom. De prijs voor de 
bouw aldaar is erg hoog en tegelijkertijd gaat dit ten koste van te bouwen zelfstandige zorgwoningen 
op die locatie. Daarover maken we ons grote zorgen.
 
Daarom stelt de VVD voor:
▶  Op iedere school en bij de gemeente is informatie voor individuele financiële ondersteuning 

makkelijk toegankelijk en in meerdere talen beschikbaar. Samen met de jongeren onderzoekt 
de gemeente waaraan precies behoefte is.

▶  Meerkosten voor extra wensen bij de bouw van een IKC komen voor rekening van de betreffende 
schoolorganisaties.

▶  Het tweede IKC bouwen we op de plek van de voormalige Noordgouw, naast De Marke. 
Appartementen bovenop dit gebouw leveren weer extra woningen op. 
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Sport en Bewegen
In Hattem is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan sportieve activiteiten, ongeacht 
leeftijd, lichamelijke en/of geestelijke beperking, afkomst en financiële draagkracht. Deelnemen aan 
sport moet net zo vanzelfsprekend worden als naar school gaan, fietsen en zwemles. Beweging 
zorgt over het algemeen voor meer sociale contacten. 

De gemeente werkt actief samen met partners als de Sportkoepel, de buursportcoaches, (sport)
verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties om zoveel mogelijk Hattemers aan 
sportieve activiteiten deel te laten nemen.

In nauwe samenwerking met de verenigingen stelt de gemeente een accommodatiebeleid op  
zodat er in Hattem betaalbare, duurzame (multifunctionele) accommodaties zijn. Onderzocht 
kan worden of een accommodatiefonds van de verenigingen door de gemeente kan worden 
gefaciliteerd. 

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Gemeentelijke subsidie aan verenigingen niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor alle 

volwassenen.
▶  De sportaccommodaties zijn veilig bereikbaar en toegankelijk. 
▶  Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid daarvan, maar sporters komen natuurlijk 

zoveel mogelijk met de fiets.
▶  Een transparant en eenduidig accommodatie- en subsidiebeleid. In dat beleid worden 

organisaties die effectief samenwerken en maatschappelijk rendement leveren, beloond.
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Veilige stad 
veilig wonen – veilig verkeer

Veilig wonen
In Hattem is het veilig wonen. Je blijft met je handen van andermans spullen af en geweld is uit den 
boze. Samen met onze inwoners voorkomen we de kleine criminaliteit.

Met de te verwachten groei van het aantal woningen en inwoners in Hattem en de toename van 
de kans op extreem weer is het belangrijk dat er genoeg brandweer en politie aanwezig is. Hattem 
heeft een groot en betrokken corps van vrijwillige brandweerlieden en dat moeten we koesteren. 
Wij maken ons zorgen om de voorgenomen bezuiniging op een tankautospuit in Hattem. De VVD 
zal zich sterk maken voor het behoud van deze tankautospuit.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Er  komt een laagdrempelig wekelijks inloopspreekuur met Buitengewone Opsporings-

ambtenaren (Boa’s) waar burgers onveilige zaken kunnen melden. Zo vergroot je ook de 
zichtbaarheid. 

▶  De wijkagent is dichter in de buurt. Bijvoorbeeld door een steeds wisselende flexibele pop-up 
politiepost te plaatsen in een leegstaand pand in de Binnenstad.

▶  Particuliere beveiligingsbedrijven werken, waar mogelijk, meer samen met de politie.
▶  In overleg met woningbouwcorporaties komen er duidelijke afspraken over de aanpak van 

woonoverlast.

Veilig verkeer
We verplaatsen ons allemaal voortdurend in Hattem. Om familie en vrienden op te zoeken, om 
naar ons werk te gaan en om boodschappen te doen. Wij zien het als één van de kerntaken van 
de gemeente om een goede en veilige bereikbaarheid te waarborgen. Daarbij bundelen we de 
krachten binnen de regio Zwolle en de Noord-Veluwe. Wegen en fietspaden stoppen immers niet 
bij de gemeentegrens.

In Hattem wordt fietsen gestimuleerd. Hattem wordt dan ook geoptimaliseerd als veilige fietsstad 
zodat niet alleen recreanten maar ook scholieren en werkende Hattemers, veilig en vlot op hun 
bestemming kunnen komen.

Aan de verkeersveiligheid van wijken en straten wordt door betrokkenen en politiediensten 
samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan overzichtelijke kruispunten en rotondes, veilige 
oversteekplaatsen en goede straatverlichting, vooral in de buurt van scholen en sportverenigingen.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Gevaarlijke kruisingen, rotondes en oversteekplaatsen worden aangepakt. Als voorbeeld 

denken wij aan de onoverzichtelijke rotonde bij De Marke en aan de oversteekplaats van de 
Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden.

▶  Verbreding van doorgaande fietsroutes waar nodig, bijvoorbeeld langs de Apeldoornseweg. 
▶  Wij constateren dat de recente aanpassingen in de verkeerssituaties in Hattem hebben geleid 

tot een lappendeken van diverse voorrangssituaties en snelheidsregels. De verkeersregels 
moeten duidelijk en consequent zijn in heel Hattem. 

▶  De snelheid van het verkeer in Hattem verdient aparte aandacht. Straten waarin vaak te hard 
wordt gereden, worden anders ingericht en de handhaving wordt aangescherpt.

▶  Vrachtverkeer wordt zoveel mogelijk om (smalle) woonstraten heen geleid.
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Een gemeente die klaar 
staat voor zijn inwoners
bestuur – financieel sterk

Bestuur
Hattem verdient een daadkrachtig bestuur dat kansen benut. De gemeente communiceert helder, 
duidelijk en op tijd met haar inwoners. Er is beperkte en duidelijk regelgeving. De gemeente is 
dienstbaar en modern. Er is gepaste aandacht en zorg voor iedereen: jong, oud, arm en rijk.

De gemeente moet een kritische en actieve rol hebben bij bestaande samenwerkingsverbanden 
tussen gemeentes om zo meer invloed op regionaal beleid te bewerkstelligen. Bestuurlijk zoeken 
we eerder aansluiting bij de Regio Zwolle dan bij de Noord-Veluwe.

Hattem staat open voor initiatieven van inwoners en ondernemers. De gemeente stimuleert 
inwoners en bedrijven om actief mee te denken en neemt hun ideeën serieus. Bijvoorbeeld op 
het gebied van veiligheid, wonen, opvoeding, onderwijs, toerisme, sport en zorg. Zo zal de ‘nieuwe’ 
omgevingsvisie (regels voor de fysieke leefomgeving) in samenspraak met de inwoners van Hattem 
actief tot uitvoering worden gebracht met als doel meer draagvlak creëren.

Bestuur, ondernemer en burger moeten weerbaar gemaakt worden tegen ondermijnende 
criminaliteit. Dit kan worden bereikt met voorlichting en training. Computers en ICT zijn up-to-date, 
persoonsinformatie is optimaal beveiligd en privacy, ook van ambtenaren, gewaarborgd.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Geen nieuwe regels als ze niet te handhaven of uitvoerbaar zijn.
▶  Burgers en bedrijven kunnen melding maken van, in hun ogen, onnodige regels.
▶  De gemeente rapporteert altijd wat er met de ingebrachte ideeën van inwoners en bedrijven is 

gedaan.
▶  Vereenvoudiging van het vergunningstelsel. Waar mogelijk wordt het vergunningstelstel 

vervangen door meldingsplicht (denk hierbij aan kap- en evenementenvergunningen).
▶  Ambtenaren krijgen trainingen aangeboden waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de menselijke 

maat in het contact met onze inwoners.
▶  Dienstverlening van de gemeente houdt niet op buiten kantoortijden en kan zelfs thuis 

plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan het uitleveren van paspoorten. Eenvoudige handelingen 
zouden zonder afspraak moeten kunnen.

▶  De gemeente handelt snel op meldingen van defecten in de openbare ruimte en geeft 
terugkoppeling als het is opgelost. Meldingen en feedback kunnen bijvoorbeeld gedaan 
worden via een app.

Financieel sterk 
Hattem heeft een sluitende (meerjaren) begroting. We willen niet meer uitgeven dan dat er 
binnenkomt. De gemeenteschuld moet worden teruggedrongen. Structurele uitgaven dekken wij 
met structurele middelen. Inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden voor structurele extra 
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uitgaven. Gemeentelijke belastingen (zoals de OZB) worden niet klakkeloos verhoogd. Nieuwe 
projecten worden alleen gestart als het exploitatierisico helder en aanvaardbaar is. 

De gemeente beperkt zich in Hattem zoveel mogelijk tot het uitvoeren van haar verplichte taken. Dit 
leidt tot een kleinere, goedkopere organisatie. Expertise en uitvoering koopt Hattem in bij grotere 
gemeentes zoals Apeldoorn en Zwolle. Lage lasten, minder regels en minder bureaucratie staan 
voorop.

Daarom stelt de VVD voor:
▶  Lokale lasten zo laag mogelijk houden door het maken van daadkrachtige keuzes.
▶  Bij elk raadsvoorstel hoort een financiële paragraaf met kosten/baten en exploitatierisico.
▶  In het subsidiebeleid moet worden geborgd dat alle aanvragers, verenigingen en instellingen 

gelijkwaardig worden behandeld en beoordeeld. 
▶  De gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden 

van de wet.
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