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0.  Voorwoord bestuur 
 
Als VVD Kampen IJsselmuiden kijken we terug op een periode van daadkracht. Een periode waarin we 

wederom veel vertrouwen van u als kiezer hebben gekregen en we vanuit de coalitie aan de slag zijn gegaan. 

Ondanks veel weerstand, hebben we de lasten van de burgers laag kunnen houden, hebben we als partij 

gevochten voor behoud van het tweerichtingsverkeer van de Stadsbrug, hebben we op het gebied van wonen 

mooie dingen bereikt en hebben onze sterke stem laten horen op het gebied van het sociale domein.   

 

Het perspectief van de gemeente Kampen is goed. De gemeente is volop in ontwikkeling en groeit op allerlei 

gebieden. Daarbij voortbouwend op een stevig fundament en een rijk verleden.  

We zijn trots op een ideaal woonklimaat met sterk passende huisvesting, een actief verenigingsleven en de 

vele voorzieningen. Onze stad is verassend. De leefomgeving is goed en veilig, de woonwijken divers en 

bieden (woon)ruimte voor elk wat wils. Bij ons in de gemeente Kampen is onderwijs, sport, kunst en cultuur en 

recreëren meer dan op orde. De bedrijvigheid en economie groeit en industrie gaat hand in hand met ICT, 

zakelijke diensten, innovatie en creativiteit. Kortom, redenen genoeg voor een ieder om zich in onze gemeente 

en regio te vestigen!  

 

Als VVD Kampen IJsselmuiden streven we naar vrijheid en willen we een gemeente zijn waar mensen de 

ruimte krijgen, waar het leven goed is. We vinden het belangrijk om in gemeenschapsverband met elkaar te 

kunnen samenleven. Waarbij de vrijheid van de een de vrijheid van de ander niet mag belemmeren. Er is 

ruimte voor ieders overtuiging. Maar de overtuiging van de een mag niet worden afgedwongen bij 

andersdenkenden.  

Verdraagzaamheid is daarom onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij.  

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, maar kan een mens zichzelf niet 

redden dan moeten we helpen. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar gelijke ontwikkelings- en 

ontplooiingskansen zijn een liberaal uitgangspunt. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Mensen 

zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft  recht op ontplooiing en discriminatie is uit den boze.  

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Kampen IJsselmuiden voor de periode 2018-2022. We 

hebben met zorg dit programma geschreven en dient als onderlegger voor de komende raadsperiode.  

Het programma is op hoofdlijnen geschreven vanuit het thema: ‘Ik wil leven in een gemeente….’. Ieder 

hoofdstuk is uitgewerkt in onderwerpen die vanuit de VVD leden (en niet leden) belangrijk zijn voor de 

toekomstige ontwikkeling voor wat betreft wonen, leven en werken.  

Samengevat kunt u er op rekenen dat wij ons blijven inzetten voor: lage lasten voor onze inwoners, veiligheid, 

een goed woon- en leefklimaat, aandacht en investeren in jeugd en jongeren, een gezond 

ondernemersklimaat, goede bereikbaarheid, ruimte voor innovatie en nieuwe initiatieven en een overheid die 

er voor u is.  

 

Namens het bestuur,  

 

A. (Bert) Weever, voorzitter  
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Ik wil leven in een gemeente …… 

1  Waar het leven goed is 
Waar ik trots ben op onze historische stad, de mooie dorpen, het groene buitengebied, de mooie  woonwijken 

en de fraaie rivier. We focussen op onze visie en durven af te wijken van het landelijk beleid om zodoende 

eigen regie te houden. De ontwikkeling is gericht op nieuwe waarde(n), dit betekent dat we niet krampachtig 

willen vasthouden aan oude normen. We leven in een 24 uur economie. Samen zijn we verantwoordelijk voor 

een goede invulling daarvan en dus een goede toekomst.  

 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
Het is belangrijk dat je kunt wonen in een huis dat bij je past en waarin je je veilig en prettig voelt. Onze 

inwoners moeten op elk moment van hun leven het juiste huis kunnen vinden. Dat is een uitdagende opgave 

en hier streven wij naar!   

 

- Er zijn voldoende koopwoningen voor starters en voldoende kavels voor inwoners die een huis willen 

bouwen; 

- Met andere partners worden vrije sector huurwoningen voor het middensegment gerealiseerd. 

- Wij zijn voor het bevorderen van het eigen woning bezit; 

- De VVD streeft naar geen verhoging van de gemeentelijke (woon)lastendruk. 

- Waar media en communicatie voorzieningen (glasvezel) op een hoog niveau staan en marktpartijen       

worden aangespoord en gefaciliteerd om dit te bespoedigen. Nieuwe technische innovaties 

verwelkomen!  

    

1.2 Waar verrommeling wordt tegen gegaan 
Wij willen dat onze gemeente schoon, overzichtelijk en leefbaar is. Wij vinden het normaal dat de inwoners 

daaraan bijdragen. 

 

- De gemeente zet vol in op het schoonhouden van wijken en parken; 

- De gemeente blijft de scheiding van afval stimuleren; 

- Bij ontwikkelingen in het buitengebied worden de belangen van de agrarische sector in ogenschouw 

genomen; 

- Ons uitgaansgebied van de Plantage tot Stadskazerne is veilig, overzichtelijk en uitnodigend.  

- Onze ondernemers en winkeliers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen zaak en omgeving.   
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1.3 Waar je van de natuur kunt genieten en het goed uitgaan is 

We hebben in onze gemeente veel groen, water en uitgaansmogelijkheden.  

 

- Blijf van de parken af! 

- Niet inbreiden ten koste van openbaar groen.  

- Het onderhoud van de openbare ruimte (groen en verharding) moet naar een hoger peil; 

- Kinderen kunnen kennis maken met dieren, planten en water; 

- De gemeente zet zich in voor de uitgaansmogelijkheden voor 16- tot 25-jarigen; 

- Er moet meer ruimte in de openingstijden voor (muzikale) evenementen, ook op zondag; 

- Openstelling van winkels op zondag is bespreekbaar.  

 

1.4 Waar je zonder moeite over de Stadsbrug kunt 
Het verkeer over de Stadsbrug is van groot belang voor inwoners en ondernemers. 

 

- Wij willen een verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente waarbij rekening is gehouden met de 

toekomstige invullingen van locaties; 

- Wij willen een plezierige en logische verkeersafwikkeling in de binnenstad met op de IJsselkade en de 

Stadsbrug volledig twee richting verkeer; 

- Wij willen verbetering van de vindbaarheid van de beschikbare gratis parkeerplaatsen; 

- Wij willen meer blauwe parkeerzones; 

- Loop- en fietsroutes naar het centrum zijn goed aangegeven en toegankelijk voor alle inwoners en 

bezoekers; 

- De stad en de bedrijventerreinen zijn voor iedereen goed bereikbaar. 

 

1.5 Waar regionaal goede verbindingen zijn 
Goede bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor van de gemeente is voor inwoners, bedrijven en 

bezoekers van groot belang. 

 

- De N50 en de N307 worden vier baans; 

- Blijvende aandacht en regionale samenwerking voor opwaardering van A50 en regionale 

infrastructuur. Doel is N50 wordt A50 en N50 gaat boven N307;  

- De flessenhals bij de Roggebot wordt als knelpunt opgelost;  

- Verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand en verdieping van de vaargeul op het IJsselmeer. 

- Lelystad Airport is goed voor onze economie en werkgelegenheid en biedt kansen voor internationale 

economische betrekkingen (ook voor de gemeente Kampen).  
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1.6  Erfgoed een cadeau uit het verleden 

Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van burgers, economische innovatie en 

een plezierig leef- en werkklimaat. Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons 

dagelijks leven! 
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2 Waar ruimte is voor eigen initiatief  
De VVD staat open voor initiatieven van inwoners om de kwaliteit van hun woonomgeving te verbeteren. 

Uitgangspunten daarbij zijn het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid, het    versterken van 

vrijwilligerswerk, het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers en het voorkomen van zorgvraag door 

aandacht voor vroeg signaleren en investeren in het voorveld denk bijvoorbeeld aan schoolmaatschappelijk 

werk. 

 

2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen 

‘De ruimte krijgen’ is alleen mogelijk door vertrouwen te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen.  

 

- Burgerinitiatief wordt gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd; 

- Mantelzorgers worden aangemoedigd; 

- Wij zien vrijwilligers als cement in het functioneren van de samenleving; 

- Vrijwilligersbeleid beperkt zich niet tot een bepaalde sector; 

- Investering in vrijwilligersplaatsen levert meerwaarde op voor de samenleving en voor vrijwilligers zelf. 

 

2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
Daar waar ondernemers het goed doen en de ruimte krijgen (24 uur per dag) ontstaat er meer 

werkgelegenheid. Waar bedrijven over de weg, via het water en het spoor goed bereikbaar zijn.  

 

- De VVD zet in op een gemeente Kampen in de top 3 van de MKB vriendelijkste gemeente van 

Overijssel en stelt in samenwerking met ondernemers een actieplan op om hier te komen; 

- In plaats van vergunningen, waar mogelijk alleen een meldingsplicht. Wij willen de bezem door 

overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Afschaffen! 

- Een vergunningtraject moet zo kort mogelijk en navolgbaar zijn: transparante procedure;  

- Voor ondernemers die zich in onze gemeente willen vestigen moet er steeds een actueel bidbook 

beschikbaar zijn waarin alle mogelijkheden, regelgeving, geboden en verboden, beschikbare locaties, 

enz. staan vermeld zodat er niet van het ene loket naar het andere gegaan hoeft te worden; 

- De ondernemer krijgt 1 aanspreekpunt bij de gemeente waarbij hij al zijn vragen en wensen kan 

deponeren en zonder omwegen antwoord krijgt. Zo mogelijk dezelfde dag ! 

- Deze account manager is proactief en bezoekt actief ondernemers om waar nodig actie te 

ondernemen; 

- Wij zijn voor een actieve inzet voor de ontwikkeling van de regio Zwolle-Kampen gericht op vestiging  

en werven van nieuwe bedrijven en uitbreiding van de bestaande; 

-        We moeten zorgen voor voldoende en passende voorzieningen (wonen, sport, scholen, cultuur, 

recreatie en uitgaan) die het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich hier te vestigen; 

- Onze regio wordt gekenmerkt door de talrijke familiebedrijven. Familiebedrijven dragen bij aan de 

lokale binding en zijn verantwoordelijk voor veel werkgelegenheid en innovatie. Hier zijn we trots op.  
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2.3 Waar duurzaamheid, ondernemen en Agro en Food samengaan 

De land- en tuinbouwsector is een belangrijke economische drager van ons landelijk gebied. Wij hebben veel 

waardering voor de boeren en tuinders in onze gemeente. 

 

- Duurzaam ondernemen krijgt de ruimte en wordt gestimuleerd; 

- Ondernemers bieden we de ruimte voor innovatie; 

- De agrarische sector moet niet onnodig gehinderd worden; 

- Meer natuurlijk kringloop denken in combinatie met samenleving;  

- Ontwikkelen van Agro en Food, natuur en landschapsproducten en –diensten die nadrukkelijk 

verbonden zijn met branding van het gebied;  

- Streven naar meer juridische gelijkheid in grondeigendom en meer uitwisselingsmogelijkheden;  

- Herverkaveling met als gevolg minder landbouwverkeer op de openbare weg;  

- Vrijkomende agrarische bebouwing functioneel inzetten op basis van maatwerk;  

- (schadelijk) Wild adequaat beheren;  

- We laten zien dat de tuinders in onze gemeente speciale en ambachtelijke smaakvolle niche 

producten produceren; 

- Gebruik van duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting 

van groenafval binnen de agrarische sector moeten we stimuleren; 

- Samen met pachters zoeken we naar erfpachtvoorwaarden die de ondernemer meer mogelijkheden 

biedt. Daarbij hebben we oog voor het Kampereiland als erfgoed der vaderen.  
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3 Waar iedereen meedoet 
 

3.1 Waar werk en inkomen is 

Het hebben van werk en voorzien in een eigen inkomen is van groot belang voor mens en samenleving. Het 

zorgt voor sociale contacten en maakt iemand zelfstandig. Voldoende en divers aanbod van banen is daarbij 

van belang. Werk is een topprioriteit. Wie kan moet aan de slag, niets doen is geen optie. 

 

- Het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente ondersteund waar mogelijk de lokale/ regionale 

economie. We willen meer afstemming in aanbestedingen in de regio, dat dit op een gelijkwaardige 

voet gebeurt waardoor regionale en lokale ondernemers een beter podium krijgen;  

- Zelfstandig ondernemerschap moet gestimuleerd worden;  

- Startende ondernemers, ook vanuit de uitkeringssituatie, moeten de ruimte krijgen; 

- Re-integratie moet er op gericht zijn dat mensen blijvend of tijdelijk (zorgt voor werkritme en ervaring) 

aan het werk gaan; 

- Loonkostensubsidies zijn van tijdelijke aard en erop gericht om mensen werkervaring te laten opdoen. 

Ultieme doel is zelfstandigheid en in eigen inkomen kunnen voorzien;  

- De gemeente, de werkgevers, het onderwijs en participatiebedrijven moeten nauw samenwerken in 

een netwerkplatform; 

- Beschut werken wordt gerealiseerd voor hen die op ondersteuning van de gemeente zijn aangewezen 

(doelgroep Participatiewet); 

- Wij willen een structurele aanpak van de armoedeval.  Dat betekent dat iemand die van een uitkering 

naar een baan gaat er financieel merkbaar op vooruit gaat; 

- Het armoedebeleid is kindgericht, zodat er voor kinderen die opgroeien in armoede zoveel mogelijk 

gelijke kansen ontstaan;  

- Mensen die bijstand krijgen worden verplicht actief inspanningen te leveren om te komen tot 

zelfstandigheid. Voor degenen die bijstand krijgen zal maatwerk worden toegepast om weer aan het 

werk te komen. Werkt de bijstandsgerechtigde niet mee dan zal deze worden gekort op de uitkering of 

deze uiteindelijk verliezen;  

- De sollicitatieplicht blijft gehandhaafd; 

- Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot de laatste cent worden teruggevorderd (fraude is diefstal); 

- De VVD is tegenstander van het verstrekken van subsidies aan bedrijven en/of stichtingen die volledig 

draaien op personeel met een loonkostensubsidie zonder dat er uitstroom naar regulier werk plaats 

vindt. 

 

3.2 Waar kinderen en volwassenen goed onderwijs krijgen  
De VVD zet in op het in stand houden en verder uitbreiden van kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente.  

Goed onderwijs vormt de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook willen wij dat er meer aanbod is 

van vakgericht ambachtelijk onderwijs. 
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- We zijn voorstander van het brede schoolconcept; 

- Het ingezette beleid van het onderwijshuisvestigingplan van de gemeente moet worden voortgezet; 

- Er dient een vrije schoolkeuze te zijn met voldoende keuze mogelijkheden; 

- Hard optreden tegen voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim  is  noodzakelijk; 

- Schoolverlaters dienen een geldige startkwalificatie te hebben voor verdere vorming en voor de 

arbeidsmarkt. Immers goed onderwijs is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling en een 

goede start op de arbeidsmarkt;  

- De VVD wil een daadkrachtige aanpak van laaggeletterdheid waarbij de gemeente zich inzet om 

professionals met elkaar in verbinding te brengen; 

- Het gebruik van scholen en maatschappelijk vastgoed wordt zoveel als mogelijk multifunctioneel 

ingezet; 

- De lokale samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs moet worden gestimuleerd voor 

kennisuitwisseling, stageplaatsen en leerwerkbanen. 

- Nieuwe kennis niet laten wegvloeien. Een plan maken om geschoolde jongeren voor de regio te 

behouden.  

 

3.3 Waar iedereen goede zorg en aandacht krijgt 
Wij willen dat iedereen, van jong tot oud, de zorg krijgt die men verdiend. Zelfstandig blijven wonen in een 

eigen vertrouwde omgeving wordt door de gemeente ondersteunt.   

Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid, terwijl het heel gewoon is. Met eenzaamheid bedoelen we een 

situatie waarin iemand het gevoel heeft weinig sociale contacten met andere mensen te hebben. 

Vooral oudere mensen zijn daarbij kwetsbaar, omdat de ouderdom nu eenmaal met gebreken komt. Zij lopen 

een risico om, als er nood aan de man is, niet op te vallen en daardoor ook niet de noodzakelijke hulp krijgen. 

Aandacht voor ouderen heeft voor ons daarom prioriteit. 

 

- De gemeente als regisseur zorgt voor nieuwe welzijn- en zorgarrangementen. Bestaande en nieuwe 

aanbieders krijgen de ruimte; 

- Er moet keuze zijn uit meerdere aanbieders of een persoonsgebonden budget; 

- De vraag van de cliënt staat centraal en niet het aanbod. Het aanbod is afgestemd op de vraag en 

gericht op het resultaat;  

- Het  streven blijft om de zorg uit te voeren binnen  de daarvoor door het  Rijk beschikbaar     gestelde 

middelen;  

- Particuliere initiatieven en stichtingen gericht op zorg en begeleiding moeten de ruimte krijgen. 

- Er wordt actief contact met buurtgenoten/ vrijwilligers ingezet om zorgwekkende eenzaamheid bij 

ouderen vroegtijdig en beter te herkennen zodat effectieve hulp ingezet kan worden als dat nodig is; 

- Er moet een duidelijk herkenbare ingang/ loket zijn waar men terecht kan voor zorg en/of maatwerk 

vragen; 

- De gemeente zet zich in voor de bekendheid van sociale voorzieningen onder de inwoners (CJG, 

buurtvoorziening, Welzijnswerk, Maatschappelijk werk, inkomensondersteunende voorzieningen, de 

thuiszorg voorzieningen, etc.). 
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3.4 Waar zorg is voor de jeugd 

Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat 

nodig is voor ieder kind om goed en veilig te kunnen opgroeien.   

 

- Er  is blijvende aandacht voor het tegengaan van huishoudelijk geweld en kindermishandeling. 

Hulpverlening is adequaat;  

- Er is een hulpverlener die de regie heeft per gezin en sector overschrijdend  kan handelen; 

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de centrale en coördinerende spil in alle zorgvragen betreffende 

kinderen; 

- De VVD is voorstander van compacte zorg adviesteams op scholen om vroegtijdig te kunnen 

signaleren en actie te ondernemen. Vertrouwen in de professional is nodig om de alsmaar groeiende 

bureaucratie te verminderen.  

 

3.5 Waar ruimte is voor sport, cultuur en recreatie 

Wij hebben een grote variëteit aan verenigingen en accommodaties. Bewegen en ontspanning is goed voor 

iedereen. Wij vinden het vooral voor kinderen belangrijk dat ze kunnen sporten. Sport en cultuur geven inhoud 

aan de samenleving waardoor innovatiekracht en creativiteit wordt gestimuleerd. 

 

- De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van sport, kunst en cultuur; 

- Culturele instellingen moeten laagdrempelig zijn; 

- De cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering nog meer dan nu richten 

op bezoekers, donateurs en sponsoren. Het culturele is het vertrekpunt; 

- Samenwerking tussen instellingen op het gebied van kunst en cultuur kan door gerichte sponsoring 

bevorderd worden; 

- Een goed en divers cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de 

gemeente. Verzelfstandigde culturele instellingen zorgen voor meer cultureel ondernemerschap; 

- Kinderen moeten op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met sport, kunst en cultuur; 

- De bibliotheek is een belangrijke culturele voorziening die moet uitgroeien naar een brede 

informatiebank; 

- Aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een evenredige bijdrage worden gevraagd;  

- Waar sport subsidies worden gegeven moeten deze vooral gericht zijn op de jeugd en de 

breedtesport; 

- Voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme zijn we voor het ontwikkelen van een visie op 

watersportrecreatie. Kampen kan zich profileren als waterstad. Samenwerking met gemeente 

Zwartewaterland en gemeente Zwolle versterkt het gebied en de kansen.  
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4 Waar je je veilig voelt 
De VVD is van mening dat niet alleen de daadwerkelijke veiligheid in de gemeente belangrijk is, maar ook het 

veiligheidsgevoel van haar inwoners. De gemeente moet zorg dragen voor de veiligheid van haar inwoners. 

Daarvoor worden afspraken gemaakt met inwoners, bedrijven en overheidsinstellingen. Een integrale aanpak 

van de Veiligheidszorg binnen alle beleidsterreinen dient het uitgangspunt te zijn. 

 

4.1 Waar veiligheid goed geregeld is 
Een veilige buurt zorgt voor sociale samenhang in een wijk. Iedereen moet veilig, leefbaar en prettig kunnen 

wonen. 

 

- De gemeente draagt continue zorg voor bekendheid en aandacht voor Veilig Thuis IJsselland (het 

advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling); 

- Bij inrichting van woonwijken wordt ook de veiligheid betrokken; 

- Rampenplannen dienen actueel en samenhangend te zijn. Betrokken organisaties dienen samen te 

werken en te oefenen; 

- Bij evenementen is de organisator verantwoordelijk voor de juiste vergunning en de veiligheid, de orde 

handhaving is een taak van de gemeente in samenwerking met de politie; 

- Bij evenementen worden camera’s ingezet ten behoeve van de openbare orde en veiligheid; 

- Wij zijn voor streng optreden tegen alcohol en drugsoverlast; 

- Voorlichting aan ouders en jongeren over overmatig drank en drugsgebruik blijft nodig. De VVD wil de 

gemeentelijke invloed op de reguliere hulpinstanties verstevigen.  

 

4.2 En waar criminaliteit hard wordt aangepakt 

Een belangrijk moment voor de gemeenteraad bij de belangenbehartiging voor openbare orde en veiligheid is 

het jaarlijkse overleg van de commissie Bestuur en Middelen met de politieleiding over haar jaarverslag en 

jaarplan. Naast de gebruikelijke zaken wil de VVD in dat overleg ook nadrukkelijk agenderen:  

- Biedt de gemeentelijke APV voor de politie voldoende handhavingsmogelijkheden? Zijn er wensen tot 

aanpassing?  

- De klachtenprocedure. De afhandeling van klachten met een beknopt inhoudelijk overzicht van de 

afgedane en nog lopende zaken;  

- Het prioriteren van de inzet van de wijkagenten;  

- De gemeente kiest voor een actieve rol om, waar mogelijk, de politie en het OM te ondersteunen bij 

opsporing, vervolging en handhaving;  

- Op een prominente plaats op de gemeentelijke website www.kampen.nl worden inwoners alert 

gemaakt op concrete mogelijkheden van misdaadpreventie en kan worden doorgelinkt naar de 

website van de politie.   
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5 Waar de gemeente er voor ons is 
Er is een open, krachtige en zorgvuldige bestuursstijl. Vanuit een open bestuursstijl zoekt de gemeente naar 

inwoners en maatschappelijke partners, die samen met haar willen investeren in de samenleving. De nieuwe 

bestuurskracht wordt gevonden op de grenzen van domeinen en niet primair in de kern van de organisatie. 

Daarvoor zijn verbindingen nodig om de juiste coalities te vormen. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht 

bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gemeente en regio (sociale innovatie) en je van elkaar kan blijven 

leren. Sociaal innoveren draagt bij aan een toekomstgerichte organisatie. 

  

5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is 

- Geautomatiseerd waar mogelijk, menselijk contact waar nodig; 

- Gemeentelijk loket voor ondernemers, bemand door mensen met ervaring uit het bedrijfsleven en 

MKB; 

- Ondernemers krijgen de ruimte, ook voor hun openingstijden; 

- Communicatie ook via de nieuwe sociale media; 

- Dienstbaar zijn is duidelijker zijn en ook nee durven zeggen; 

- De huidige openingstijden van de gemeenteloketten minimaal handhaven. Online voorzieningen 

uitbreiden waar mogelijk; 

- Voor nieuwe en toekomstige inwoners is actuele informatie beschikbaar waarom onze gemeente voor 

hen interessant is; 

- Voor nieuwe toekomstige ondernemers is er een helder wervingsbeleid en is er een accountmanager; 

- Initiatieven in de duurzame en ambachtelijke land- en tuinbouw worden extra gestimuleerd. Er wordt 

verbinding gezocht met universiteiten en hogescholen om dit te versterken; 

- Nieuwe en andere energiebronnen krijgen binnen de gemeente Kampen alle ruimte; 

 

5.2 Waar de overheid je niet in de weg zit 
- Stimulering innovatie en eigen initiatief; 

- Samenwerken met de gemeenten uit de regio Zwolle; 

- Binnen de wettelijke mogelijkheden, krijgen bij aanbestedingen de lokale ondernemers voorrang;  

- De regelgeving rond vergunningen is eenduidig en eenvoudig; 

- Online bereikbaarheid en voorzieningen zijn optimaal en toegankelijk. Tijdens de openingstijden is 

actuele informatie over (vergunning)aanvragen altijd beschikbaar. 

 

5.3 Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 
- We gaan voor een structureel sluitende meerjarenbegroting met ruim voldoende reserves van de 

algemene dienst (richtlijn is 10% van de omzet) en van het grondbedrijf;  

- De dossiers Reeve, de Koekoek en Het Sociale Domein worden voortdurend gemonitord, eveneens 

wordt kritisch de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf gevolgd; 

- De lokale gemeentelijke belastingen blijven laag; 
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- Tariefs- en belastingverhogingen mogen niet het eerste middel zijn om de begroting sluitend te 

krijgen; 

- De gemeente geeft primair uitvoering aan haar kerntaken en heeft daarnaast oog voor kwaliteit van  

de leefbaarheid; 

- We zijn voor een doelmatig, slagvaardig en efficiënt gemeentelijk apparaat. Daarbij is de gemeente 

kritisch op de inhuur van derden. Voor specifieke expertise wordt een beroep gedaan op externe 

deskundigen. Tijdelijke opdrachten kunnen worden uitbesteed. In de afweging is naast financiën de 

kwaliteit van belang; 

- Taken worden uitgevoerd indien initiële en structurele kosten gedekt zijn. We blijven uiteraard 

continue kritisch op nut en noodzaak;  

- Doelsubsidies worden periodiek zichtbaar gemaakt en geëvalueerd; 

- Voor subsidies aan verenigingen en stichtingen wordt een tegenprestatie gevraagd. 

- De gemeente stuurt op doel en prestatie door middel van het sturen op output en het maken van 

(prestatie)afspraken; 

- De gemeente en evenementenorganisaties maken duidelijke afspraken over de kosten van politie 

optreden en de overige noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.  
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6 Waar nieuwkomers integreren en zich een Kampenaar voelen  
De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je afkomst, 

maar je toekomst centraal. Niet je geloof maar je gedrag. We kijken naar wat je wel kan in plaats van wat je 

niet kan. En niet naar de groep, maar naar het individu. De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert 

om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de 

Nederlandse taal is van belang. De VVD is tegen doelgroepenbeleid. Integratiefrustrerende activiteiten worden 

niet gesubsidieerd. De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerde die 

niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.   

 

- Integreren betekent dat de VVD verwacht dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een 

bijdrage leveren aan de samenleving. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid 

van de immigrant. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen 

zijn in de Nederlandse taal. De VVD is tegen het faciliteren van gemeentelijke diensten in de taal van 

het land van herkomst.  

- De VVD is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij 

sport of andere activiteiten.  

- De VVD wil een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD accepteert niet dat 

de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.  

- De VVD wil dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid 

bevorderen. Dus geen doelgroepenbeleid meer. De VVD denkt immers in individuen, niet in groepen.  

- Bij de keuze van vestigingslocaties voor huisvesting (hotels/ pensions) van tijdelijke arbeidsmigranten 

houdt de gemeente zorgvuldig rekening met de gerechtvaardigde belangen van omwonenden. In 

geval van bestemmingsplanherzieningen voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt zorgvuldig 

rekening gehouden met zienswijzen van omwonenden en het maatschappelijk draagvlak dat een 

zodanige planherziening in de directe omgeving heeft.  
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7 Onze regio  
Deze paragraaf is gezamenlijk geschreven door de afdelingen Elburg, Hattem, Oldebroek/Wezep, Zwolle en 

Kampen IJsselmuiden.  

 

Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door 

gemeenschappelijk op te trekken voor onze gezamenlijke belangen kunnen we beter voor en met inwoners 

werken op belangrijke onderdelen. De kracht van de economische regio Zwolle ondersteunen we met een 

evenredige inzet van de deelnemende gemeenten.  

 

De regio Zwolle staat voor grenzeloos besturen. Met meerdere gemeenten kunnen we het geluid van onze 

regio sterker brengen dáár waar het nodig is: zoals in de provinciehuizen, Tweede Kamer of het Europees 

Parlement. Met de gemeenten in de regio maken we één plan voor bereikbaarheid en werken we samen aan 

werk, nieuwe energie en een nog gunstiger vestigingsklimaat. Dit doen we samen met andere regio’s, de 

provincie en het Rijk. Intensivering van deze samenwerking doen we onder andere door ons in te spannen 

voor:  

 

- Verdere samenwerking via Port of Zwolle en Kennispoort;  

- Een Hanzelijn van asfalt die we koppelen aan N50 en Lelystad Airport, en de N50 die we 

opwaarderen door er een A50 van te maken;  

- Inzet op een toekomstbestendig, bereikbare A28 door het inzetten op scenariostudies en 

uitvoeringsplannen voor de capaciteitsverbetering van de A28;  

- Intensivering in de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden, het Vechtdal 

en Giethoorn;  

- Samenwerking, afstemming en specialisatie van onderwijs gericht op de kansen en het 

ondernemingsklimaat van onze regio;  

- Regionale samenwerking voor het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio;  

- Regionale regelversimpeling voor ondernemers waarbij we streven naar één regionale set van 

eenduidige en eenvoudige regels om mensen aan het werk te helpen, zo mogelijk met een 

ondernemers toetsingspanel voor regelgeving;  

- Beleid gericht op energietransitie waarin we de opgave onder andere door wisselwerking invullen.  


