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Voorwoord 
 
Op 21 maart 2018 mag u weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor u ligt het 
verkiezingsprogramma van de VVD Steenwijkerland, waarin wij onze visie en standpunten voor de 
komende jaren hebben weergegeven. 
 
Wij streven naar een kleine, slagvaardige, dienstbare gemeente, die garant staat voor een veilige en 
eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te 
realiseren en waar zorg is voor mensen die dit even niet kunnen. 
 
Persoonlijk vind ik Steenwijkerland een bijzonder fijn gebied om te wonen, met een enorme 
dynamiek en betrokkenheid van haar inwoners. Graag zet ik mij met de VVD in voor Steenwijkerland 
-met al haar diversiteit en vele grotere en kleinere kernen- om te realiseren dat dit zo blijft en nog 
verder geoptimaliseerd kan worden! 
 
Samen met u doe ik dit graag; uiteindelijk is Steenwijkerland van u, van ons. Het is uw omgeving waar 
de gemeente besluiten over neemt. Om een optimaal beleid neer te zetten voor Steenwijkerland, 
hebben we veel inbreng van Steenwijkerland nodig om dit goed te doen. Burgerparticipatie vinden 
we belangrijk. Wij luisteren graag naar u, ontmoeten u graag en nodigen u van harte uit om continue 
het gesprek met ons aan te gaan! 
 
VVD Steenwijkerland heeft een brede lokale achterban. De kandidatenlijst laat zien dat wij betrokken 
kandidaten hebben uit het hele gebied, zowel Steenwijk als de vele kernen. Bovendien komen onze 
kandidaten uit diverse branches. Ook is ruime politieke ervaring gecombineerd met levenservaring, 
ondernemerschap en ‘boerengezond’ verstand. Kortom, een gezonde mix van kandidaten en 
volksvertegenwoordiging.  Wij nemen de lokale problemen serieus en willen deze stap voor stap 
oplossen. Wij zijn doeners! 
Verder hebben we als landelijke partij een goede bestuurlijke verbinding met andere overheden als 
Provincie, Waterschap en Rijksoverheid, zodat ook bovenregionale onderwerpen in onze gemeente 
goed geborgd zijn bij de VVD.   
 
Wij nemen graag de bestuurlijke verantwoordelijkheid om Steenwijkerland niet alleen in 2018 goed 
te besturen, maar om ook de horizon voor Steenwijkerland in 2030 duidelijk te maken! 
 
De afgelopen vier jaar bleek “Verantwoord anders” vooral ‘anders’ en ‘steeds weer een ander’ te 
zijn. Steenwijkerland verdient nu een sterk, ervaren en stabiel bestuur dat met een gezonde ambitie 
voor u aan de slag kan gaan. Wij zijn er klaar voor. Wij stropen de mouwen op en willen de 
problemen aanpakken! Steenwijkerland voor nu en in de toekomst! 
 
U heeft nu de kans om met uw stem direct invloed uit te oefenen op het politieke beleid in 
Steenwijkerland. Neem die kans en kies voor kwaliteit in de gemeenteraad. Ik roep u dan ook graag 
op om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen en, nog beter, op de VVD 
Steenwijkerland uw stem uit te brengen. 
 
Wij gaan voor een Sterk Steenwijkerland! 
 
Namens de VVD, 
Miriam Slomp-Dekkers, 
 
Lijsttrekker VVD Steenwijkerland 
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1. Steenwijkerland, 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.   
De leefbaarheid en de kwaliteit van wonen is in het algemeen in Steenwijkerland goed, dit willen 
we ook graag zo houden en waar nodig verbeteren. Het voorrang geven aan de verandering van 
leegkomend vastgoed, boven nieuwbouw, draagt hieraan bij. Hiermee wordt voorkomen dat er 
aan de randen van de kernen wordt bijgebouwd, terwijl er in de kernen zelf leegstand en 
verpaupering kan ontstaan. Ook richten we ons op het behouden en het aantrekken van de jeugd.  
 
Wij gaan ons sterk maken voor: 
 
 

 Koopwoningen voor starters en wij willen dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis 

kunnen bouwen.  

 Het verlengen van de starterslening. 

 Aandacht voor transformatie van leegkomend vastgoed in Steenwijkerland. 

 Ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

levensloopbestendige woonvormen.   

 Wij willen Steenwijkerland niet vol bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen 

niet alleen bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor 

mensen die dat echt nodig hebben.  

 Als Kornputkwartier en Bergstein in Tuk voor meer dan 75% zijn bebouwd lijkt het ons logisch dat 

inrichting van de voormalige Betap Crilux locatie in beeld komt.  

 Voor inwoners is het handig om gemakkelijk 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 voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).  

 De VVD Steenwijkerland wil zorgvuldig omgaan met de bebouwing in de gemeente maar pleit 

voor gedeeltelijke afschaffing van de welstandcommissie.  

 De gemeente Steenwijkerland maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel 

dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met 

woningbouwcorporaties  Omnia Wonen, Wetland Wonen en Woonconcept vastgelegd.  

 Wij vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan nieuwe 

bedrijfsterreinen aan te leggen.  

 VVD schenkt aandacht aan herontwikkeling van bestaande locaties teneinde verpaupering van 

platteland en dorpen tegen te gaan. 
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De gemeente pakt een actieve rol in het herverkavelingsproces van de 
binnenstad van Steenwijk, Oldemarkt en Vollenhove in samenwerking met 
Herstructureringsmaatschappij Overijssel 

 
1.2 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water schoon 

is en het riool gewoon werkt 
 
Of je nou woont in de Torenlanden, Kornputkwartier, de Hare, Giethoorn Noord of Gelderingen , 

iedereen in Steenwijkerland woont graag in een schone, leefbare wijk. 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 gebeurt dan 

kan de afvalstoffenheffing omlaag.  

 

Wij gaan ons sterk maken voor: 

 

 De VVD is voorstander van het verminderen van de verstening in de openbare ruimte, om de 

kans op overbelasting van het rioolstelsel te beperken. 

 Steenwijkerland stimuleert de overgang naar een circulaire economie en zet dus maximaal in om 

het volume aan afval zo veel mogelijk te reduceren onder het motto: ‘afval is grondstof’.  

 Hergebruik van grondstoffen, in het bijzonder schaarse grondstoffen, is in ons aller belang. Met 

de ROVA heeft Steenwijkerland een bekwaam bedrijf dat zich specifiek richt op recycling en 

hergebruik van reststromen. De VVD vraagt aandacht voor grondstoffen, die schaars, duur zijn en 

uitgeput kunnen raken. 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 

afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel 

hersteld. De kosten verhaalt de gemeente op de veroorzaker. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling en -verwerking. De uitbesteding 

hiervan moet blijvend leiden tot lagere kosten.  

 De VVD wil minder illegale dumpingen. Naast handhaving pleiten wij ervoor dat inwoners twee 

keer per jaar het grofvuil kosteloos mogen aanbieden aan de ROVA.  

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de waterafvoer en het beheer van het 

grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die gebruik maakt van waterafvoer, ook 

bijdraagt aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren 

worden neergelegd.   

 De gemeente moet voortvarend aan de slag om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het 

land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.  

 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van 

huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief 

tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. 
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1.3  Waar je kunt genieten van de natuur en waar het goed 
recreëren is. 
 
Steenwijkerland is een bijzonder natuurrijke gemeente. In 2016 is het Nationaal Park Weerribben-

Wieden officieel genomineerd voor de verkiezing tot mooiste natuurgebied van Nederland! 

Daarnaast is de branche Recreatie en Toerisme de tweede grootste werkgever van Steenwijkerland 

en zorgt voor meer dan 14% van de werkgelegenheid. En is zodoende een belangrijke motor van de 

economie in Steenwijkerland. Ook zijn we trots op het prachtige Nationaal Park Weerribben 

Wieden. Een uniek Nationaal Park waar gerecreëerd, gewerkt en gewoond wordt. De balans tussen 

natuur, leefbaarheid en economisch belang dient hier continue bewaakt te worden.  

 

Wij gaan ons sterk maken voor: 

 

 Een bevordering van samenhangende visie tussen toeristische, agrarische,  culturele, sportieve 

en natuursector. 

 De toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk gebruikt wordt voor de 

instandhouding van het toerisme. 

 Regelgeving in de sector dient de gemeente te handhaven op de uitvoering van de regelgeving 

om een veilig en eerlijk ‘speelveld’ te kunnen garanderen. 

 Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en heeft toegevoegde waarde voor de 

inwoners. De gemeente faciliteert en stelt geen beperkingen aan openings-en sluitingstijden van 

winkels. 

 De openbare afvalbakken in toeristische gebieden zijn op drukke dagen overvol. De VVD wil in 

samenspraak met ondernemers tot oplossingen komen om straten schoon en veilig te houden. 

 Onze gemeente is uniek. Het huidige 5,5 als uitgangscijfer voor groenvoorziening en wandel - 

fiets- en wegennet is te mager. Wij streven naar een ruime voldoende.  

 Giethoorn is één van de belangrijkste trekpleister in onze gemeente. De toename van toerisme, 

de diversiteit van de gasten, de logistieke uitdagingen, de druk op de leefbaarheid, vragen om 

een meerjarenplan Giethoorn, dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers opstelt.  

Daarin verdient ook spreiding van toerisme aandacht.  

 De Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden ‘nieuwe stijl’ wordt een succes met een 

samenwerking tussen alle betrokken partijen: de terrein-beherende-organisaties de 

ondernemers, de inwoners en de gemeente. De gemeente is hierin faciliterend en verbindend 

met eventuele bovenregionale partijen zoals de Provincie Overijssel.  

 Het open landschap is uiterst waardevol, zodat windmolens daarin volgens de VVD niet in 

passen. Het belang van een open horizon en toerisme vinden wij belangrijker.  

 

 

 

 

1.3.1 Steenwijkerland  met een mooi buitengebied 
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Ruimte is schaars en duur in Nederland. Meervoudig grondgebruik is waar mogelijk, noodzakelijk. 
Het combineren van een aantrekkelijk agrarisch landschap met recreatie en toerisme of het 
opvangen van tijdelijke wateroverlast zijn praktische voorbeelden hiervan.  
Wij leven in een gemeente die voor ongeveer de helft van de oppervlakte op zeeniveau ligt. Water 
is een vriend maar is ook een vijand gebleken. De voormalige Zuiderzeedijk tussen Kuinre en 
Vollenhove is het meest duidelijke tastbare bewijs. De klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande regenval, waarbij in korte tijd meer dan 50 millimeter regen valt, veroorzaken lokaal soms 
overlast. De gemeente zal de komende vier jaar in samenspraak met het waterschap de 
woonlocaties, die het kwetsbaarst zijn voor wateroverlast, in beeld brengen en onderzoeken welke 
passende maatregelen wenselijk zijn.  
 
Wij maken ons sterk voor: 
 

 Dat de gemeente Steenwijkerland het ‘ja, mits principe’ in de ruimtelijke ordening hanteert. Dat 

betekent dat ontwikkelingen mogelijk zijn, tenzij het publieke belang niet in overeenstemming is 

een bepaald type ontwikkeling of de vrijheid van de één ten koste gaat van de vrijheid van de 

ander. Een zorgvuldige afweging van belangen is nodig. 

 De VVD is een groot voorstander van het particuliere initiatief. Zowel het realiseren van een 

eigen woning, als het creëren van een eigen bron van inkomsten (toerisme, recreatie, verhuur 

van woonruimte, dienstverlening vanuit huis, zorg gerelateerde ontwikkelingen) zijn kansrijk in 

onze gemeente. De gemeente neemt hierin een positieve grondhouding aan. 

 De VVD wil bij het toekennen van bouwmogelijkheden op het eigen erf in het buitengebied meer 

het accent op de kwaliteit en de landschappelijke inpassing van het gebouwde en minder op de 

grootte van het desbetreffende gebouw. 

 Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is een goede communicatie en draagvlak met belanghebbenden 

een vereiste. Transparantie en rekening houden met elkaar behoort vanzelfsprekend te zijn. 

 Steenwijk heeft als grootste vestigingsplaats voor bedrijven een nieuwe locatie nodig voor 

bedrijfshuisvesting. De gemeente dient hierin te voorzien.  

 

 

1.4  Steenwijkerland  waar vervoer van A naar B vlot gaat    
 

We verplaatsen ons voortdurend: om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om 

familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al teveel ‘gedoe’ van A naar B komen. Zorgen voor 

een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. 

 

Wij gaan ons sterk maken voor: 

 

 Fietsers willen prettig en veilig door gemeente Steenwijkerland kunnen rijden. Er komen steeds 

meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en de ligfiets. Fietspaden en wegen 

worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende 

fietsrekken.  
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Goed gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 
 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor 

de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen ‘gevuld met lucht’ in 

plaats van passagiers. We zijn terughoudend met het subsidiëren van het openbaar vervoer en 

voorstander van het laag houden van de belasting.  

 Een brede visie op mobiliteit is van belang voor zowel bewoners, stagiaires, scholieren, 
ondernemers, werknemers, toeristen. De VVD wil dat de gemeente een passend en ambitieus 
gemeentelijke verkeer en vervoersplan ontwikkelt. 

 De verbetering van de verbinding tussen A6 en Steenwijk via Blokzijl. 

 Een onderzoek naar de verkeersproblematiek van de N351 Slijkenburgerdijk in Kuinre, in 
samenwerking met Provincies en Rijk. 

 De verkeersveiligheid neemt de gemeente als standaard mee bij het inrichten 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 politie 

samen onderzoeken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.   

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan tot overlast leiden. 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.  

 De VVD steunt initiatieven zoals de liftpaal in Oldemarkt. 

 VVD zal zich inspannen om de negatieve lokale effecten van Lelystad Airport zo beperkt mogelijk 

te houden. Vliegroutes dienen zo kort en zo hoog mogelijk boven onze gemeente te zijn. 

 

 

 

  …En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren 
 Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.  

 Het vrij parkeren blijft als het aan ons ligt gehandhaafd.  
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 2. Steenwijkerland, waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 

Steeds meer mensen nemen het initiatief om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken in hun 

leefomgeving op te lossen. Dit gaat verder dan het vrijwilligerswerk. De vormen van 

vrijwilligerswerk in onze gemeente zijn talrijk: beheer van  het openbaar groen, het opruimen van 

zwerfvuil, de buurtpreventieteams en groepsapps, en het gezamenlijk inkopen van energie. Wij 

juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid, bij ons streven naar 

een sterk Steenwijkerland en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.   

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen 

helpt om maatschappelijke accommodaties in stand te houden. Op deze manier blijft het 

mogelijk om diverse vitale activiteiten in de MFC de Wielewaal, Dalzicht wijkvereniging de 

Middenweg, MFC de Zuidwester of de Ploats in Blokzijl te organiseren. 

 Wij willen een meerjarenperspectief per woongebied.  

 De aanwezige maatschappelijke activiteiten in de woonservicegebieden zijn bepalend voor de 
maatregelen die vanuit het accommodatiebeleid worden ingezet.  

 Nieuwe activiteiten en/of een veranderende vraag worden zoveel mogelijk gehuisvest in 
bestaande panden, mogelijk door transformatie.  

 

2.2  Waar ondernemers volop ruimte  krijgen 
 

Wij willen genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 

Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn de 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 gemeente. 

De VVD ziet in de Business club Steenwijkerland een bloeiende vereniging en is voorstander van 
samenwerking met de gemeente. Hier profiteert ondernemend Steenwijkerland van.  
 
Wij maken ons sterk voor: 
 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt 

mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente zogenaamde 

‘bedrijfsinvesteringszones’ stimuleert. 

 De (beeld)kwaliteit van de bedrijventerreinen moet aansluiten op de wensen van de gebruikers 
en de handhaving moet worden ingezet als de situatie hierom vraagt. 

 We hebben veel waardering voor de ondernemers in de agrarische sector. We willen dat de 

agrarische sector kan blijven groeien en de ruimte krijgt ook voor nevenactiviteiten.  

 Wij zijn tegen het onnodig opgeven van landbouwgrond voor ‘natuurontwikkeling’. 
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 Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers de 

ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. De VVD is kritisch op 

nieuwe regels.   

 

Goed internet en mobiel bereik, ook in de kernen, is voorwaarde voor goed 

ondernemerschap! 
 

 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. De huidige 

winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten, zodat 

ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.   

 De gemeente betaalt haar rekeningen binnen dertig dagen.  

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels. 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle 

lokale lasten staan vermeld.  

 Overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet ‘handhaafbare’ regels wil de VVD Steenwijkerland 

schrappen.   

 

Eerlijk speelveld voor ondernemers   
 

 

2.3  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. We zijn van mening dat  de 

gemeente duurzaamheid dient te stimuleren.   

 

Wij maken ons sterk voor:  

 
 

 Elektrische auto’s zijn een goede, energiezuinige manier om van A naar B te komen. De 

gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 Gemeente Steenwijkerland biedt ruimte aan innovaties, door te sturen op doelen en effecten en 

niet door het voorschrijven van technieken. 

 Nieuwbouw, in het bijzonder de overheidsgebouwen, scholen, sportaccommodaties en mfc’s zijn 

energieneutraal. 

 

Afval is grondstof 
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 Grootschalige zonneakkers krijgen onze steun, op gepaste plaatsen en in goed overleg met 

omwonenden, maar zijn afhankelijk van particulier initiatief.  Ook dorpsinitiatieven op dit gebied 

kunnen op onze steun rekenen. 

 De VVD zal particulieren stimuleren in het aanschaffen van zonnepanelen. Bestaande subsidie- 

programma’s behoeven onze steun en moeten misschien zelfs worden verbeterd. 

  De overheid stimuleert innovatie en ondernemerschap, ook door zelf verantwoord en slim in te 

kopen. Bij iedere aanbesteding stelt de gemeente relevante eisen aan duurzaamheid en 

hergebruik van materialen. 

 De gemeente Steenwijkerland zet zo mogelijk een revolverend fonds (continu krediet) in om 

duurzame initiatieven te ondersteunen.  

 Initiatieven gericht op hergebruik zoals de Kringloopwinkel juichen wij toe. 

 Oud groen is waardevol en verdient bescherming. 
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3.  Steenwijkerland waar iedereen meedoet 
 

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 

financieel zelfstandig leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen en leidt tot 

zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze 

samenleving.  In Steenwijkerland neemt de werkloosheid minder sterk af dan in de regio. De VVD 

is van mening dat het inzetten op de flexibiliteit en mobiliteit van mensen voor terugdringen van 

de werkloosheid nodig is.  Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat iedereen die in staat is om te 

werken, ook werkt. 

Wat VVD Steenwijkerland betreft is werk bij uitstek het middel om uit de armoede te komen en 

daaruit te blijven. Het leveren van een tegenprestatie is vaak niet alleen een weg naar werk, maar 

ook een manier om maatschappelijk actief te blijven. Mensen blijven niet alleen in een werkritme, 

het vergroot ook hun werknemersvaardigheden, hun sociale netwerk en daarmee de kans op 

betaald werk. Het verrichten van maatschappelijk nuttig werk vergroot ook het zelfvertrouwen van 

mensen. En wat de VVD betreft: als er een baan is, wordt die aanvaard. Dat betekent ook dat 

Steenwijkerlanders vanuit een ander land de Nederlandse taal dienen te spreken en de 

Nederlandse waarden naleven, wat de kans op een baan vergroot.  

 

Wij maken ons sterk voor:  

 

 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. De gemeente 

Steenwijkerland besteedt jaarlijks voor vele miljoenen werken en diensten aan. Hierbij hanteert 

zij een beleid dat wij ondersteunen. Daarnaast verstrekt de gemeente Steenwijkerland onder het 

vastgestelde drempelbedrag 1-op-1-opdrachten. Wij zien nu vaak dat deze 1-op-1-opdrachten 

door bedrijven buiten de gemeente Steenwijkerland worden uitgevoerd. Wij vragen daarom om 

een aanpassing van dit beleid: alle 1-op-1-opdrachten voeren de bedrijven in de gemeente 

Steenwijkerland uit, mits het gevraagde/benodigde in Steenwijkerland verkrijgbaar is.  

 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. 

 De VVD vindt dat de gemeente met de arbeidsregio de samenwerking tussen diverse partijen en 

het bedrijfsleven moet stimuleren. 

 Defensie is één van de grootste werkgevers in onze gemeente; veel medewerkers wonen in onze 

gemeente. Een goed strategisch contact tussen gemeente en defensie is van belang. 

 De gemeente zorgt er voor 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. Ondernemend Steenwijkerland wil graag meewerken aan deze 

arbeidsparticipatie. Ingewikkelde administratieve rompslomp dient hierbij voorkomen te 

worden. 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Mensen die hun 
baan kwijtraken, verdienen een tijdelijke steun in de rug om snel weer aan de slag te komen. Wij 
vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie 
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bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn 
uitkering.  

 

Samenwerking tussen ondernemers, gemeente en onderwijs 
 

 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, is dat financieel 
merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenaamde armoedeval) schaffen we af.  

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht verkregen uitkeringen worden tot op de laatste  
cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  

 Wij willen dat de gemeente in samenwerking met de scholen en de arbeidsmarktregio kijkt naar 
wat de markt vraagt en deze proberen de jongeren bewust te maken van de arbeidsmarkt, zodat 
ze  een opleiding kiezen waar in de toekomst werk voor is.  

 De VVD vindt dat de gemeente creatief binnen de mogelijkheden van de wet zoekt naar 
manieren om nieuwe instroom in de bijstand te voorkomen.  

 De gemeente dient haar verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de participatiewet 
door werkervaringsplaatsen actief in te zetten. 

 Wij zien ziet dat gemeentelijke schuldhulpverlening te weinig leidt tot vermindering van de 
schulden. Veel mensen vallen tussen wal en schip omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen. 
De wachttijden om geholpen te worden zijn veel te lang. De VVD is daarom van mening dat dit 
naar een marktpartij moet worden overgeheveld. 

 Wij willen dat er bij het minimabeleid gekeken wordt naar het besteedbaar inkomen in plaats 
van de bijstandsnorm. 

 Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met werkgevers over het -op basis van 
vrijwilligheid- aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt 
en ook geen regulier arbeidsperspectief meer hebben.  

 De VVD is voor het vragen van een tegenprestatie voor een uitkering, onder voorwaarde dat dit 
niet leidt tot verdringing op de reguliere arbeidsmarkt. 

 Wij willen een daadkrachtige aanpak van laaggeletterdheid om het arbeidsperspectief te 
vergroten. 

 De VVD vindt dat wie een uitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, zo maximaal als 
wettelijk mogelijk is, gekort wordt op zijn uitkering. 

 Wij willen dat Steenwijkerlanders die misbruik maken van onze regelingen en frauderen, moeten 
worden gestraft. 

 Wij vinden het van belang dat scholen en gemeente beide een rol hebben in de voorlichting over 
schuldenpreventie bij jongeren. 
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3.2  Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 

school gaan 

Op school leren 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 samenleving heeft er belang bij. De VVD Steenwijkerland is 

trots op de leerkrachten voor de klas.  

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 

mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school, bijvoorbeeld ‘kiss and 

ride’-parkeerplekken bij school. 

 De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of 

nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor 

muziek, sport en cultuur.  

 De VVD wil dat de gemeente haar invloed aanwendt om te bewerkstelligen, dat Steenwijk wordt 
aangeduid als mogelijke vestigingsplaats voor MBO- (Techniek) opleidingen. 

 De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen en heeft nadrukkelijk een taak bij 

vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat de school 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen wegwerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijven.  

 Het voortgezet onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed 

voorbereid worden op hun baan voor later. 

 Alleen het vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar bijzonder 

(bijvoorbeeld religieus of antroposofisch) onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.  

 

 

 

Waar aandacht is voor álle kinderen… 
Een goede opvoeding biedt kansen voor de 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 dan 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 de gemeente Steenwijkerland voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het 

gezin naar de beste oplossing zoekt.  

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen 

met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, 

willen wij dat de gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen de zorgverleners en de 

instellingen binnen onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 
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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 de zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven 

voor zorg op kleine schaal.  

De VVD vindt het van cruciaal belang dat mensen zelfredzaam zijn, zich vrij kunnen ontplooien en 

zelf verantwoordelijkheid nemen, ook als zij een beperking hebben. Steenwijkerlanders mogen 

niet worden afgeschreven door de overheid! Iedereen heeft recht op een kans om op zijn of haar 

manier het maximale uit het leven halen. De gemeente biedt door efficiënte en effectieve 

zorgverlening, zorg en ondersteuning voor de zaken die mensen en hun omgeving niet zelf kunnen 

regelen. De zorgvraag van de Steenwijkerlander staat hierbij altijd centraal, niet het aanbod.  

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die zorg nodig 

hebben. De VVD steunt de ingezette ontwikkeling op het sociaal domein en onderschrijft de al 

eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten. De VVD wil dat de gemeente deze 

verantwoordelijkheid goed en efficiënt invult in samenwerking met andere gemeenten in de regio.  

De zorg moet recht doen aan het individu en de samenleving. Voor de VVD heeft de jeugd de 

toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn 

hiervoor verantwoordelijk.   

 

Wij gaan ons sterk maken voor: 

 

 De zorg toegankelijk is 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 Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is 

zeer waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen 

dat mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn voorstander van het initiatief zoals het 

mantelzorgnetwerk.  

 Het is rechtvaardig als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door 

ontschotting van budget volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken. 

 De VVD wil meer preventie op het gebied van jeugdcriminaliteit, alcohol- en drugsgebruik en 

overlast. 

 De VVD stelt het belang van elke hulpvrager centraal.  De VVD wil een integrale aanpak en wil dat 

er daadwerkelijk gewerkt wordt vanuit het principe één plan, één gezin, één hulpverlener. De 

gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische 

regels en schotten tussen sectoren.  
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 De VVD wil dat afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en 

resultaten. Wij willen dat de gemeente de zorgdiensten scherp inkoopt en hierbij ook goed op de 

kwaliteit van de zorg let. 

 

Vraaggericht werken 
 

 De VVD wil dat betrokken hulpverlenende instanties bij een integrale aanpak elkaar kennen, van 

elkaar leren en met elkaar communiceren. Dit zorgt ervoor dat de hulpvrager niet tussen wal en 

schip raakt en/of van het ‘kastje naar de muur’ wordt gestuurd. 

 De VVD steunt de Steenwijkerlandse gebiedsteams, omdat deze eerst kijken naar wat mensen, 

de ouders, de kinderen en de familie zelf kunnen. 

 De VVD is van mening dat mensen die een uitkering ontvangen vrijwilligerswerk kunnen 

verrichten zolang het ten dienste staat van de samenleving en geen reguliere arbeidsplaats 

vervangt. 

  

Van geldgedreven naar kwaliteitgedreven zorg 
 

 

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. De VVD vindt het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Het bevorderen van een 
gezonde leefstijl bij de inwoners van de gemeente Steenwijkerland is daarom een belangrijk item 
onder  het sportbeleid.  
 
Wij gaan ons sterk maken voor: 
 

 We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners en de samenleving. Inwoners zijn in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Van de 

gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage 

worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 Wij streven naar het in stand houden en verstevigen van vitale sportorganisaties. 

 De VVD bepleit actieve rol van de overheid bij privatisering van sportparken bij vitale 

sportorganisaties. 

 Wij zijn voorstander voor het actief ondersteunen van sport en bewegen in de buurt. De VVD is 
bereid waar zinvol en mogelijk sport te faciliteren. 

 De VVD ondersteunt een vraaggericht aanbod van kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige 

voorzieningen en projecten zoals Stonecityrun, Irun2Bfit, Survival Run Vollenhoven. 

 Wij stimuleren sport voor onze inwoners zodat jong en oud en met of zonder beperking, 
regelmatig aan sport en bewegen kan doen. 

 
 
 
 



 

   

STERK STEENWIJKERLAND 2018-2022  17 
 

3.5  Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 

Steenwijkerland heeft een rijk cultureel klimaat met meer dan 100 verenigingen op het gebied van 

zang, dans en muziek. Op het gebied van de cultuurhistorie zijn er musea en historische 

verenigingen en er worden jaarlijks culturele evenementen georganiseerd zoals het 

Schrijversfestival en Kopje Cultuur en ook de kunstmarkt in Oldemarkt. Vrijwilligers hebben een 

grote inbreng  en dit creëert draagvlak onder de bewoners (wat zijn de corso’s zonder 

vrijwilligers?). Wat opvalt is de grote inbreng van de vrijwilligers in het culturele leven en dat de 

uitvoering voornamelijk in hun handen ligt. Cultuur is een grote sociale component in 

Steenwijkerland. 

Cultuur in Steenwijkerland is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 

en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Kunst, erfgoed en cultuur 

zijn van grote waarde voor de samenleving.  Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt 

tot innovatie. En dat heeft een positief effect op de economie. 

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur 

van Steenwijkerland kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren., 

zoals o.a. de koloniën van Weldadigheid met een Unesco nominatie. Daarbij horen ook 

cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en het Bloemencorso.  

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke 

groep instellingen die de overheid subsidieert. De subsidieaanvragen worden hierop getoetst.   

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten 

verwerven.  

 De vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 

(digitaal) evenementenloket.  

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

 Wij streven ernaar dat musea en historische verenigingen op eigen kracht het publieksbereik en 

de participatie vergroten. 

 Cultuur(historie) dient in relatie met toerisme nog verder te worden uitgebouwd. 

 De VVD Steenwijkerland is voorstander van samenwerking tussen de disciplines cultuur, toerisme 
en erfgoed, zodat de vele kleine organisaties hierdoor sterker worden. De gemeente dient het 
sponsorbudget hierop af te stemmen.  

 Om de gezamenlijke musea in Steenwijkerland te ondersteunen willen wij budget vrijmaken voor 
het subsidiëren van gezamenlijke projecten van de musea om projecten op het gebied van 
publieksbereik van de musea te kunnen ontwikkelen en voor deskundigheidsbevordering van de 
vrijwilligers. 

 Er vinden diverse festivals en evenementen plaats in onze gemeente zoals Dicky Woodstock, 
Gondelvaarten, Kopje Cultuur en Steengoed Willemsoord. Voor de organisatie daarvan is de van 
het culturele veld verantwoordelijk. Maar de gemeente kan organisaties van evenementen van 
(boven)regionale allure (financieel) ondersteunen. 
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3.6 Waar nieuwkomers zich aanpassen  

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit onveilig gebied komen, maar als het 

veilig is dan gaan ze weer terug naar hun thuisland.  

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 Zolang nieuwkomers in Steenwijkerland zijn, dienen zij zich aan te passen. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De 

gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen Nederlandse 

taal zijn.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 

gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij 

hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook 

van anderen. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 

ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang.  
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4. Steenwijkerland, waar je je veilig voelt 

 
4.1  Waar je je veilig voelt 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veiligheid is een essentiële 

waarde in ons leven. Veilig opgroeien, veilig wonen, veilig verkeer, veilig uitgaan. We willen het 

allemaal. Onze visie is dat we samen werken aan veiligheid, als gemeente een betrouwbare 

partner zijn en het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en 

instellingen stimuleren.  

 

Wij gaan ons sterk maken voor: 

 

Goede bereikbaarheid hulpdiensten 
 

 

 Politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten moeten op 

tijd en op de juiste plaats zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 

gemeente de diensten komen. De opschaling van de Veiligheidsregio mag niet ten koste gaan van 

de dienstverlening.  

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige 

mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden telefonisch te melden. Aangifte doen kan op het 

bureau, via internet en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven 

als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsAppgroepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om 

verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct 

de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. 

 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden te sluiten. 

 De VVD Steenwijkerland is voorstander van cameratoezicht waar nodig.  
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4.2 Waar criminelen hard worden aangepakt 
 
Je blijft met je handen van andermans spullen af; geweld is helemaal uit den boze en hufters 

pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, dienen 

ongestoord hun werk te kunnen doen. De gemeente en de politie treden hard op tegen mensen die 

hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook 

durven inzetten.  

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 

 De politie zichtbaar is op straat. De wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets 

extra’s aan toe. De 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. De 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 via de Veiligheidsregio dat de politie alle nodige 

instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester 

maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan 

om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Dat zijn bijvoorbeeld het 

afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, 

een nood-verordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke 

ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen. 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 

cameratoezicht en helmcamera’s. 

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. De 

instrumenten, zoals gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk), worden gebruikt 

om geweld of overlast tegen te gaan. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 De schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt 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.   

 De eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 

gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te 

muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een 

erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de 

gemeentewet in beslag genomen worden.  
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5. Steenwijkerland, waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 

Wij 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, heeft meer tijd 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 wij onze zaken regelen, 

wanneer het ons uitkomt.  

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je haar gedurende 

kantooruren 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 ze op afspraak naar je toe kunnen komen; de VVD staat positief 

tegenover een mobiel gemeentehuis.   

 De gemeente zorgt ervoor dat de informatie- en communicatietechnologie bij de tijd is, 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 over de besteding van subsidies online toegankelijk 

te maken (zogeheten open data).  

 Privacy is een groot goed; het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners 

borgt. De gemeente Steenwijkerland 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 het 

inkoopbeleid, de basisregistratie en de belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende 

digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten ‘generieke digitale infrastructuur’.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 De gemeente betrekt de burger actief bij besluitvorming door middel van pushberichten bij 

actuele besluitvormingsprocessen. 

 De gemeente maakt de omslag naar meer een uitvoeringsorganisatie dan een beleidsorganisatie. 

 Niet handhaafbare regels worden geschrapt, regels die wel afgesproken zijn wordt op 

gehandhaafd. Extra budget wordt uitgetrokken voor handhaving. 

 

Beleid en uitvoering werken dicht bij elkaar 
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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. Het is belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium 

betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via plaatselijke belangen, maar ook direct naar 

de individuele burgers en ondernemingen.   

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners naar de overheid.  

 Het leven houdt niet bij de gemeentegrens op. De gemeente heeft een regionale opstelling en de 

blik naar buiten gericht. De gemeentelijke taken kan zij uitbesteden of samen met andere 

gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel kan worden behaald. 

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor de 

samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, waterschappen 

en Rijk.  

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

brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 

5.3 Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
 

De VVD is van mening dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de 

beschikbare middelen effectief en efficiënt dienen te besteden. Het gaat tenslotte om 

belastinggeld dat door onze inwoners en ondernemingen met hard werken moet worden verdiend. 

Het belastinggeld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar 

uw belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

Wij maken ons sterk voor: 

 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. De bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks een 

eenvoudige inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Een goede evenwichtige financiële huishouding is van groot belang. De structurele uitgaven 

dekken met structurele middelen: de inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 

nieuwe structurele extra uitgaven. 
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 De gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden.  

 De kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen, waarbij het onacceptabel is dat de 

gemeentelijke organisatie allerlei overige kosten afwentelt op de aanvrager. 

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

 De toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 

instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. 

 We willen de hondenbelasting afschaffen.  

 

 

 

Toeristenbelasting gebruiken waar het voor bedoeld is 
 

 


