VVD Oirschot SpoordonkDe Beerzen
Verkiezingsprogramma
2018

VOORWOORD
De leden van de VVD Oirschot – Spoordonk – de Beerzen zijn trotse inwoners van haar
gemeente. We leunen echter niet achterover en gaan graag aan slag om deze gemeente
verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.
Deze verbeteringen, die in ons verkiezingsprogramma worden voorgesteld, zijn tot stand
gekomen na vele overleggen en gesprekken met maatschappelijke organisaties,
verenigingen, bedrijven, brancheorganisaties en inwoners.
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jouw stem geeft dan aan welke
richting jij met onze gemeente in wilt gaan. In dit verkiezingsprogramma staan onze
plannen voor Oirschot. Wil jij samen met ons bouwen aan een sterke gemeente, die trots
is op haar verleden, maar zeker niet met haar rug naar de toekomst gaat staan? Vind jij,
net als wij, goed leven belangrijk? Stem dan VVD.
Fractie VVD Oirschot – Spoordonk – de Beerzen
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Ik ben Trots op ons dorp:
1.

…Waar het prima leven is

1.1. …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig
en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat
mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd
en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.
✓ We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters en dat
er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
✓ De startersleningenregeling mag afgeschaft worden. Het verstrekken van
leningen vinden wij een rol voor de banken.
✓ Voor iedereen die zorg op maat nodig heeft, geven we ruimte aan de
o ntwikkeling van nieuwe woonvormen.
✓ Wij willen meer ruimte voor huurwoningen in de vrije sector.
✓ Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen.
Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen.
Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig
hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het
actief stimuleren van doorstromen.
✓ Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij
vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal
beschikbaar horen te zijn.
✓ Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de
leefomgeving.
✓ Daarom zijn we ervoor dat de belasting op eigen woningbezit (OZB) zo laag
mogelijk blijft.
✓ De gemeente maakt samen met de buurgemeenten van het stedelijk gebied
een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet.
Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
✓ Wij willen dat de gemeente meedenkt met initiatieven van burgers wanneer het
om bestemmingsplanwijzigingen gaat.

1.2. …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water
schoon is en het riool gewoon werkt
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We wonen graag in een schone, leefbare gemeente. Het is normaal dat mensen zelf
een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en
straat.
✓ De gemeente gaat verrommeling van wijken en buitengebied tegen.
Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere
overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar
mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
✓ De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit
voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen
en verwerken van afval goedkoper kan, dan leidt dit tot lagere kosten voor de
inwoners.
✓ Wij beschouwen afval als een grondstof. De gemeente sluit daarom
kortdurende contracten met innovatieve bedrijven die voor afvalinzamelingen verwerking zorgen. Zo garanderen we dat ons afval wordt opgehaald en
verwerkt volgens de laatste inzichten.
✓ De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en
het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die
hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rekening van de
rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd.

1.3. …Waar je kunt genieten van het buitengebied
De natuur is voor iedereen. Onze gemeente kent 11 natuurgebieden die allemaal
uniek zijn in hun soort. We zijn er daarom zuinig op en zorgen ervoor dat deze
gebieden op een verantwoorde manier toegankelijk blijven. Maar het buitengebied is
meer. Natuur gaat er samen met landbouw, wonen en recreëren. We houden daarom
de balans tussen deze verschillende vormen van gebruik van ons buitengebied.
✓ We hebben allemaal al meebetaald aan het behoud en en onderhoud van
natuurgebieden. Vrije toegang, met respect voor de natuur, vinden wij heel
normaal.
✓ We pakken milieuvervuiling aan en zorgen voor extra aandacht om dumpingen
in de natuur te voorkomen. Deze dumpingen verhalen we zo veel mogelijk op
de daders.

✓ Om verrommeling tegen te gaan,vinden wij het belangrijk dat vergunningen
binnen de kaders van een beeldkwaliteitsplan voor ons buitengebied vallen.

1.4. …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om
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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.
✓ Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen
steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden
en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en
doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.
✓ Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is
geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. De gemeente vraagt
daarom blijvend aandacht voor het openbaar vervoer bij de provincie.
Oplossingen van burgers om vervoer gezamenlijk te regelen juichen we toe.
✓ De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de
verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en
sportclubs.
✓ Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot
overlast. Goede planning, zodat werk aan wegen zo efficiënt mogelijk kan
gebeuren, is noodzakelijk. 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,
bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. Er
is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
✓ We zijn geen voorstander van betaald parkeren.
✓ Om sluipverkeer door Moorland te voorkomen zijn wij voorstander van een
randweg langs Zwanenburg.
✓ We zijn geen voorstander van de langzaamverkeersbrug bij het
Standaardplein.
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2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1. …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het
gebruikelijke vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld buurtpreventieteams. Ook in
Oirschot zien we mooie initiatieven terugkomen, denk aan de deels al gerealiseerde
plannen in Oostelbeers en Spoordonk om kerken te behouden als Multifunctionele
Accommodatie en Dorpshart Middelbeers, een initiatief om de leefbaarheid van het
dorpshart te bevorderen. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons
streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en
een compacte overheid.
✓ We vinden het belangrijk dat de gemeente uit leefbare kernen bestaat. Dat
betekent dat de gemeente mensen helpt om de verschillende voorzieningen in
stand te houden. Op deze manier houden we de dorpskernen levendig. Wij zijn
echter geen voorstander van het subsidiëren van commerciële bedrijven.

2.2. …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag een goed leven en zelf daarin kunnen voorzien. Dat kan in een
bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Daarom moeten zij juist de
ruimte krijgen van de gemeente om hun onderneming te runnen, en daarin niet onnodig
worden beperkt.
Een gunstig vestigingsklimaat heeft meerwaarde voor de hele gemeente.

✓ Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en mooie
omgeving. Een aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum is van toegevoegde
waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.
✓ We willen één loket voor ondernemers waar meegedacht wordt en gekeken
naar de mogelijkheden voor verbetering van hun bedrijfsvoering.
✓ We hebben veel waardering voor de ondernemers in de veeteelt, landbouw en
tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien binnen de
kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het geldende
bestemmingsplan.
✓ We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets
in om waardevol land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor
“natuurontwikkeling”.
✓ We vinden dat agrarische ondernemers moeten inzetten op innovatieve,
milieuvriendelijke en omgevingsvriendelijke landbouw en veeteelt. Op deze
manier kunnen we trots blijven op het feit dat we een plattelandsgemeente zijn
en kunnen we gezond samenleven.
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✓ Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld
wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
✓ Wij willen regels die te handhaven zijn. Onnodige regels schrappen we.
✓ Eindhoven Airport is van groot belang voor de economie van de regio. Daar
profiteert ook Oirschot van. We zijn dan ook niet tegen uitbreiding van
Eindhoven Airport, maar wel tegen toename van overlast.

2.3. …En waar duurzaamheid in het teken
staat van ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te
gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van
de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid en innovatie stimuleren door
het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet
door subsidies.
✓ 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.
✓ We willen dat aanvragers van kleine simpele vergunningen binnen een dag te
horen of ze de vergunning krijgen.
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3.

…Waar iedereen meedoet

Mensen moeten deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zo moet het onderwijs voor
een goede voorbereiding staan en moeten mensen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen
ondersteund worden, zodat zij zich uiteindelijk ook zelf kunnen redden en volwaardig
onderdeel uit kunnen maken van de maatschappij.

3.1. …Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we
geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt
tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de
toekomst van onze samenleving. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in
onze gemeente is relatief laag. Dat willen we graag zo houden. Daarom moeten we
als gemeente voorkomen dat mensen in een ‘armoedeval’ terecht komen. Werken
moet lonen.

✓ Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden
van de wet.
✓ Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken.
Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen.
✓ We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft
talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet inzetten.
✓ De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk
arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.
✓ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering.
Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug
om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend
genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een bijstandsuitkering een
passende tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de
sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar
uitkering. De Wet Werk en Bijstand wordt uitgevoerd volgens het ‘work first’
principe.
✓ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een
uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een
uitkering naar een baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn.
✓ Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op
de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
✓ Werk is ook voor nieuwkomers van groot belang. Een goed inburgeringstraject
en goede kennis van de Nederlandse taal zijn daarvoor belangrijke voorwaarden.
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De gemeente faciliteert en controleert dat aan deze voorwaarden kan worden
voldaan. Het opzettelijk niet voldoen aan die voorwaarden door nieuwkomers
moet consequenties hebben.

3.2. …Waar kinderen zich thuis voelen en met
plezier naar school gaan
Onderwijs is de basis voor mensen om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige
toekomst op te bouwen. Het onderwijs treedt niet in de plaats van de
verantwoordelijkheid van ouders.
Hoewel onze gemeente goed presteert in de bestrijding van schooluitval en verzuim,
blijft dit een aandachtspunt. Leerplichtambtenaren, hulpverleners en school moeten
goed samenwerken bij de aanpak van risicojongeren.
✓ De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders.
✓ School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van problemen.
✓ Basisonderwijs zo dicht mogelijk bij elk kind in onze gemeente.
✓ We kijken of er een basisschool met voorschoolse en naschoolse opvang in
de Beerzen (de unilocatie) haalbaar is.
✓ Preventie van crimineel gedrag, overlast en drugsgebruik door jongeren
vinden we van groot belang. De gemeente moet daarom geld uittrekken voor
voorlichting op scholen.

3.3. …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar.
We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet
lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo
lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de
ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de
gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg
op kleine schaal.
✓ De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn
niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat
de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning
bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in
de regels en in jouw belang meedenkt.
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✓ De gemeente is regievoerder. Niet het aanbod aan zorgproducten staat
centraal, maar de behoefte van de inwoner.
✓ We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten.
Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De
gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers
overbelast raken. De mantelzorgwaardering willen we dan ook handhaven.
Ook zorgt de gemeente ervoor dat mantelzorgers met hun vragen terecht
kunnen bij een zorgloket.
✓ De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals
voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met
buurgemeenten.
✓ Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
✓ Drugs- en alcoholgebruik moet zo veel mogelijk teruggedrongen worden. De
gemeente zet dan ook zwaar in op preventie en samenwerking met
politie,scholen, verenigingen en GGD om gebruik zo veel mogelijk tegen te
gaan.
Senioren zijn als individu in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun
zelfredzaamheid en worden gestimuleerd om die verantwoordelijkheid ook te nemen.
Betutteling en het overnemen van individuele verantwoordelijkheden van mensen past
niet in ons denken.
✓ De gemeente stimuleert senioren in hun streven naar behoud van
zelfstandigheid en actieve deelname aan het maatschappelijke leven.
✓ We zien steeds meer mensen die op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen.
Dit is op zich een prima ontwikkeling. Echter dit betekent ook dat mensen met
steeds meer zorgvragen, langer thuis blijven wonen. Om hier aan tegemoet te
komen wil de VVD dat er meer aandacht komt voor woonvormen die passen bij
deze zorgvragen zoals woonzorgzones, woonservicegebieden of groepswonen.

3.4. …Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen
van sociale contacten. Het zorgt voor samenhang en binding in de verschillende
kernen. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.
✓ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw
samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
✓ Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente
besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie
hieraan.
✓ We steunen initiatieven van sportverenigingen om met elkaar en andere
11

maatschappelijke organisaties om samen te werken en zo tot een breder
aanbod te komen.
✓ Sport is vooral van de mensen zelf. Het is de gemeenschap die bepaalt of
een vereniging levensvatbaar is.
✓ Subsidie van jeugdsport via een voucher: elke jeugdige sporter krijgt 1
voucher ter subsidiering van deelname aan een sport naar keuze. Deze
voucher(s) kan de gekozen vereniging innen bij de gemeente, vergelijkbaar
aan het rugzakje voor muziek- en dansonderwijs.

3.5. …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.Cultuur in
Oirschot is van iedereen.
✓ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun
eigen inkomsten binnenhalen.
✓ We ondersteunen zo veel mogelijk het initiatief van Visit Oirschot. We vinden
dan ook dat dit initiatief in het Oude Raadhuis een permanente ruimte moet
krijgen.
✓ De gemeente zorgt voor een goed monumentenbeleid zodat onze vele
monumenten ook voor de toekomst behouden blijven.
✓ Eigenaren van monumenten krijgen vanuit de gemeente hulp en advies
wanneer zij hun monument willen verbouwen en verbeteren.
✓ Wij zijn een voorstander van een beeldkwaliteitsplan voor ons buitengebied.
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4.

…Waar je je veilig voelt

4.1. …Waar je je prettig voelt
Wij willen dat jij je prettig en veilig voelt in je straat, wijk of dorp. Zorgen voor veiligheid
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal.
✓ Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De
hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit
vanuit welke gemeente de diensten komen.
✓ Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van
onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Een buurtapp is
soms handig om elkaar op de hoogte te brengen van misstanden maar niet
bedoeld om te melden aan onze hulpdiensten. Het is belangrijk dat onveilige
situaties bij de meldkamer binnenkomen, die deze melding snel en correct
verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
✓ De gemeente pakt drugsdealers bestuursrechtelijk aan en de burgemeester
gebruikt de wettelijke bevoegdheden om drugspanden te sluiten.

4.2. …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld
is helemaal uit den boze. Mensen die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners
en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te
kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of
aanvallen.
✓ De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen
daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)
vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine
criminaliteit.
✓ De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast
veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de
politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
✓ De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige
instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken.
De burgemeester maakt actief gebruik van alle bevoegdheden en de
mogelijkheden die tot beschikking staan om de openbare orde te handhaven
en overlast te bestrijden.
✓ Overlast door jongeren kan en zal niet ongemerkt aan de ouders voorbij gaan
en waar mogelijk draaien de ouders voor de kosten van aangerichte schade op.
Overlast is te voorkomen wanneer jongeren niet rondhangen en er een goed
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jongerencentrum beschikbaar is.
✓ Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden
of dreigen te worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente
maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor
geeft.
✓ Wij vinden dat criminele ondermijning bestreden moet worden. De gemeente
blijft daarom prioriteit geven aan samenwerking met: politie, justitie en andere
ketenpartners, zo mogelijk binnen het Regionale Informatie en
Expertisecentrum.
✓ Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten zo snel mogelijk terug naar het land van
herkomst. De gemeente werkt actief mee aan terugkeer wanneer hiertoe een
verzoek ligt vanuit de IND.
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5.

...Waar de gemeente er voor ons is

5.1. ...Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is voor iedereen.
Inwoners die geen gebruik maken van het digitaal loket krijgen ook alle diensten
klantvriendelijk en snel aan het loket aangeboden.
Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Een gemeente die op een
toegankelijke wijze veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van haar
inwoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is.
Zo kunnen inwoners hun zaken regelen, wanneer het hen uitkomt.
✓ We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons,
niet andersom.
✓ We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die
je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ambtenaren op afspraak naar je
toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je elders afhalen bijvoorbeeld op
een postagentschap of laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
✓ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer
gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding
van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data).
✓ Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale
privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden
om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
✓ De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid.
Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van
vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke
digitale infrastructuur”.
✓ De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
✓ Wethouders moeten goed gescreend en opgeleid zijn. Zij hoeven niet uit
Oirschot of zelfs uit de politiek afkomstig te zijn.

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
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besluitvorming.
✓ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste
ingang voor bewoners.
✓ Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale
opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente
uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel
wordt behaald.
✓ In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente
oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals
Provincie, Waterschap en Rijk.
Samenwerking bij voorkeur met gemeenten waar onze inwoners werken, naar school
gaan en recreëren. Afstand, openbaar vervoer en economische trekker zijn daarbij van
belang. Intensieve samenwerking op gemeentelijk niveau is voor ons alleen mogelijk
met gemeente Best met eventuele partners Veldhoven en Eersel. De VVD is
voorstander van ontmanteling van de Kempensamenwerking, mits dit op een
realistisch tempo gebeurt met voor Oirschot zo min mogelijk (financiele) schade.
✓ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De
gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
✓ Wij willen faciliteren in initiatieven voor verbetering van de woonkernen zoals
het Integraal Kind Centrum in de Beerzen bij sportpark De Klep, Herinrichting
Dorpshart Middelbeers en Herbestemming Bernadette-kerk in Spoordonk en
herindeling Sportpark Moorland.
✓ Wij zijn geen voorstander van gemeentelijke referenda.

5.3. ...En waar de gemeente zuinig en zinnig met
belastinggeld omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen.
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de
gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom
zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan
wordt uitgegeven.
✓ We zijn voor 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) blijven zo laag mogelijk.
✓ Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de
gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben.
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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.
✓ Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat
als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De
gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te
leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
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