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Nieuwerkerk a/d IJssel

Moordrecht

Marktpartijen uitdagen 
om meer ruimte voor 

evenementen te 
creëren rond het 
Raadhuisplein, 

gecombineerd met 
uitbreiding van de 

parkeercapaciteit in 
de directe omgeving.

Zevenhuizen groeit. De 
voorzieningen moeten 

meegroeien:
zo moet er ruimte 
komen voor een 

discounter en willen we 
de provincie aansporen 

om efficiënter 
openbaar vervoer op 
maat te realiseren.

Zevenhuizen

In samenwerking met 
Lansingerland en de 

Provincie Zuid-Holland 
een verbeterde of 

alternatieve 
ontsluiting van 

Moerkapelle 
onderzoeken.

Moerkapelle

Wij zijn VVD Zuidplas. De 
afgelopen vier jaar hebben 
wij de gemeente met trots 
mogen dienen. Dit heeft 
onder meer geleid tot de 
volgende resultaten:

• De gedecentraliseerde 
zorgtaken zijn gerealiseerd 
met behoud van kwaliteit 
van zorg en binnen de 
door het Rijk beschikbaar 
gestelde budgetten.

• Vier jaar lang is de OZB 
niet verhoogd

• Zondagsopenstelling van 
winkels en de kermis is 
mogelijk gemaakt

• Er is extra geïnvesteerd in  
groenbeheer

• Gemeentelijke financiën 
zijn aanzienlijk verbeterd

• We hebben bezuinigd op 
de  gemeentelijke 
huisvesting door het 
centreren van de 
gemeente in een nieuw 
modern gemeentehuis

• De jongerenraad is 
opgericht 

• We hebben Zuidplas de 
derde grootste bouw-
gemeente van Nederland 
gemaakt

Maar we zijn nog niet klaar! 

Inzetten op de 
herbestemming van 

het Posthuis. 
Verbreden van de 

brug op de Kerklaan. 
Meer aandacht voor 
fietsveiligheid binnen 

het dorp.

VVD Zuidplas is een actieve 
lokale vereniging, met leden 
evenredig verspreid over 
onze dorpen. Uit ons midden 
komt een enthousiaste mix 
van ervaren en talentvolle 
kandidaten:

1. Jan Hordijk

2. Ferry van Wijnen

3. Annika van Gerwen-
Westerling

4. Daan de Haas

5. Leendert Karreman

6. Jos Wiegman

7. Jan Ambachtsheer

8. Sep Pouwels-Nahrvar

9. Cindy uit de Bulten

10.Giel Dubbeld

Deze top 10 heeft het 
mandaat en het vertrouwen 
van onze leden om ook de 
komende 4 jaar weer 
dienstbaar te zijn aan onze 
gemeente.

Wij hebben een goede lijst, 
grote plannen en veel 
energie. Stem daarom op één 
van onze kandidaten op 21 
maart 2018!

“Het authentieke karakter van onze dorpen en 
buurtschappen Ver-Hitland en Oud-Verlaat 

moet behouden blijven. Daarom beperken wij 
verdere toekomstige groei en zetten in op de 

creatie van een vijfde dorp binnen onze 
gemeente voor het invullen van de 

woningbouwbehoefte. Voorwaarde is dat 
Zuidplas groen, schoon en bereikbaar blijft.”



Samen met de lokale 
EHBO-verenigingen 
realiseren wij meer 
AED’s en getrainde 
inwoners binnen de 
gemeente om meer 
levens te redden.

EHBO en AED’s

In 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk geworden 
voor het aanbieden van zorg 
en jeugdzorg aan haar 
inwoners. Het overhevelen 
van deze taken ging gepaard 
met een grote 
bezuinigingsopgave en veel 
onduidelijkheid.

Binnen onze gemeente is 
hard gewerkt door 
zorgverleners, sociaal team 
en ambtenaren om deze 
transitie van zorgtaken zo 
geruisloos mogelijk te laten 
plaatsvinden. Dit is in grote 
lijnen geslaagd. Wij beseffen 
dat de transitie naar ‘krijgen 
wat je nodig hebt’ in plaats 
van ‘krijgen waar je recht op 
hebt’ in veel gevallen als 
lastig ervaren is. 

Nu de transitie achter de rug 
is, verleggen wij de focus 
naar het personaliseren en 
optimaliseren van het 
zorgaanbod. Samen met het 
sociaal team en de 
zorgverleners gaan wij 
kansen identificeren hoe ons 
zorgaanbod binnen de 
bestaande mogelijkheden 
verder verbeterd kunnen 
worden. Dit begint met 
luisteren en steunt op het 
uitgangspunt van handelen 
vanuit wat mogelijk is.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn 
essentieel voor goede 
zorg in Zuidplas. Met 

het mantelzorg-
steunpunt 

ondersteunen we de 
mantelzorgers en 
maken we onze 

waardering zichtbaar.

De gemeente monitort 
de werkelijke 

aanrijtijden binnen 
onze gemeente en 

adresseert 
tekortkomingen bij de 

hulpverlenende 
instanties. Ook 

escaleert ze waar 
nodig. Veiligheid gaat 

boven alles.

Klachten worden 
serieus en transparant 

behandeld. 
Misstanden worden zo 

veel mogelijk 
mensgericht opgepakt 

op basis van de 
zorgvraag, als de 

rechten van mensen 
tekortschieten.

Misstanden

Nabestaanden hebben 
recht op verzorgde 
rustplaatsen van 

dierbaren. De huidige 
kwaliteit blijft 
gehandhaafd. 

Privatisering is alleen 
mogelijk binnen de 

huidige 
kwaliteitsstandaard.

NabestaandenKorte aanrijtijden

Zorg in 
Zuidplas

Vertrouwen

Jeugdzorg raakt een 
kwetsbare doelgroep. 

Het scheppen van 
vertrouwen is van 

groot belang. Daarom 
krijgen deze jongeren 

zo veel mogelijk te 
maken met voor hen 

vertrouwde 
contactpersonen.

Geen onnodige 
bureaucratie. Focus op 

het helpen van 
kinderen en gezinnen. 
De zorgvraag is leidend 

voor het aanbod. De 
gemeente neemt de 
regie voor het bieden 

van effectieve en 
efficiënte zorg.

Bureaucratie

Eenzaamheid is voor 
ons onaanvaardbaar. 
Het is de bron van 

veel andere 
problemen. Wij sporen 
eenzame mensen op 

en investeren in 
participatie in de 
maatschappij.

Eenzaamheid

Mensen centraal

Het verlenen van zorg 
is omgeven door 

regels en budgettaire 
barrières. Ondanks 

deze belemmeringen 
wordt het zorgaanbod 

zoveel mogelijk 
aangepast op de 

vraag van de inwoner.

De overheveling van 
zorgtaken is achter de 
rug, nu focussen we op 

verbetering van 
kwaliteit binnen de 

bestaande kaders. Het 
uitgangspunt is 

zelfredzaamheid, met 
ruimte voor 

noodzakelijk maatwerk.

Zorg

Ons Sociaal Team 
wordt steeds 

effectiever in het 
vervullen van de 
zorgvraag. De 

gemeente draagt zorg 
voor verdere 

verbetering door te 
investeren in mensen 

en communicatie.

Sociaal team



Het 5e dorp

Via het realiseren van 
een 5e dorp wordt het 
dorpskarakter van de 

bestaande dorpen 
behouden. De 

gemeente neemt regie 
in de ontwikkeling van 
ons groene leefbare 

landschap.

De verschillende 
levensfases zijn 
leidend bij het 
ontwerpen van 

wijken. Doel is het zo 
lang mogelijk 

zelfstandig wonen van 
inwoners te 
stimuleren.

Levensloopbestendig

Er zijn mensen die te 
veel verdienen voor 

sociale huur, maar te 
weinig om te kopen. 
Voor dit probleem 

committeren wij ons 
aan de realisatie van 
300 middeldure huur-
woningen tot 2025.

Middeldure huur

Onze dorpen groeien in een 
hoog tempo. Het behouden 
van de dorpse karakters is 
ons uitgangspunt. Steeds 
meer mensen noemen 
Zuidplas hun thuis. Dit legt 
een grotere druk op onze 
infrastructuur en onze 
voorzieningen zoals scholen, 
winkels en verenigingen. 

Enkele nieuwbouwwijken zijn 
gerealiseerd tijdens de crisis. 
Het aandeel groen en 
speelvoorzieningen is vaak 
lager dan het gemeentelijk 
gemiddelde. Wij vinden het 
belangrijk dat hier weinig 
differentiatie in bestaat. Nu 
de economische 
omstandigheden goed zijn 
vindt VVD Zuidplas het 
belangrijk dat hier aandacht 
voor is.

Daarnaast moet kritisch 
gekeken worden naar de 
capaciteit en het gebruik van 
onze sportvelden. Waar 
optimalisatie mogelijk is 
wordt hierop actie 
ondernomen. Indien 
uitbreiding gewenst is vindt 
besluitvorming plaats op 
basis van een rationele 
afweging.

Het minimaal handhaven van 
ons huidige voorzieningen-
niveau is voor ons een 
absolute prioriteit.

ParkeernormStarterswoningen

Bij het ontwerp van 
nieuwbouwwijken 

wordt gerekend met 
een parkeernorm 
passend bij het 

autobezit van deze 
tijd. 

Wij willen jongeren 
behouden voor onze 

gemeente. Wij 
verbinden ons aan de 

realisatie van 
minimaal 300 

starterswoningen tot 
2025.

Onze dorpen zijn in 
trek, in het bijzonder 

woningen in het 
middeldure en dure 
segment. Om deze 

reden focust de VVD 
Zuidplas primair op 

het aanbod van deze 
woningen.

Bouwen naar behoefte

Energie

Bij de aanleg van elke 
nieuwbouwwijk wordt 

via business cases 
onderzocht of, en zo 

ja, hoe, schonere 
energiebronnen 
kunnen worden 

toegepast.

Agrariërs in het 
restveengebied

worden 
geconfronteerd met 

onbruikbare grond als 
gevolg van het beleid 
van het Waterschap. 

Wij willen een 
onderzoek naar een 

structurele oplossing.

Nieuwbouwwijken 
moeten een verrijking 

zijn voor het 
aangezicht van onze 
dorpen. Voldoende 

groen, 
speelvoorzieningen en 
overige voorzieningen 
binnen wijken zijn een 

absolute eis.

Leefbaarheid

Nieuwe projecten 
worden alleen 

ondernomen wanneer 
de lokale 

infrastructuur 
berekend is op 

uitbreiding, of de 
lokale infrastructuur 

tegelijk wordt 
uitgebreid.

VerkeersdrukRestveen

Omgevingswet

De Omgevingswet 
voegt vele wetten 

samen in het ruimtelijk 
domein. Wij vertalen 

deze wet naar het 
maximaal 

terugbrengen van 
regels, via handelen 
vanuit wat redelijk 

mogelijk is.

Woningbouw 
in Zuidplas



Accommodaties

De gemeente is niet in 
staat om alle 

accommodaties uit te 
breiden bij ledengroei. 

Dit vraagt om 
objectieve meerjarige 

prioritering in 
gesprekken met de 

verenigingen.

De gemeente 
realiseert een 
efficiëntere 

organisatie van  
subsidiepartijen om 

meer middelen vrij te 
maken voor het 
realiseren van 

maatschappelijke 
doelen.

Doelgerichte subsidies

We maken meerjarige 
afspraken met 

maatschappelijke 
organisaties om te 

kunnen investeren in 
gemeenschappelijke 

doelen.

Subsidieafspraken

Verenigingen en kerken (van 
alle religies) zijn belangrijke 
bindmiddelen binnen onze  
dorpen. In het bijzonder 
verenigingen zijn in meer of 
mindere mate afhankelijk van 
gemeentelijke ondersteuning.

De leden van verenigingen 
zijn aan zet om activiteiten te 
ontplooien binnen het 
verenigingsdoel. Als de 
gemeente kansen ziet om 
doelen te bereiken via 
verenigingen zal de gemeente 
samenwerking zoeken. 

Samenwerking betekent niet 
zonder meer subsidiëring, 
maar de gemeente zal op 
relevante terreinen haar 
verantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaan. Het is de 
verantwoordelijkheid van de 
politiek dat schaarse publieke 
middelen eerlijk worden 
verdeeld. Daarom wordt 
iedere keuze zo transparant 
mogelijk gemaakt om ieders 
belang zo respectvol mogelijk 
te behandelen.

Verder zien wij steeds meer 
particuliere initiatieven welke 
wij even serieus nemen. Als 
initiatieven bijdragen aan de 
maatschappij en weinigen tot 
last zijn, dan zullen wij een 
maximale inspanning doen 
om initiatiefnemers te 
faciliteren.

BereikbaarSubsidies zijn geen recht

Wij nemen initiatieven 
om accommodaties 

bereikbaar te houden. 
Fietsen wordt 

gepropageerd en 
parkeren wordt waar 

mogelijk (extra) 
gefaciliteerd.

Iedere subsidie wordt 
getoetst op blijvende 

maatschappelijke 
meerwaarde. Indien 
deze vermindert of 
verdwijnt heeft dat 
direct impact op het 
eventueel verkrijgen 
van subsidie en de 
hoogte daarvan. 

Onze gemeente groeit 
en onze verenigingen 

groeien mee. 
Gezamenlijk houden 
we sport toegankelijk 

en voeren we 
programma’s uit voor 
beweging en tegen 

obesitas.

Bewegen

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn 
essentieel voor iedere 

vereniging. De 
gemeente blijft 
investeren in de 

vrijwilligersbank en 
zorgt voor zichtbare 

waardering van 
vrijwilligerswerk.

Cultuur moet 
toegankelijk zijn. De 
gemeente stimuleert 

het betrekken van alle 
inwoners bij culturele 

verenigingen en 
activiteiten, van 

scholen tot ouderen.

Een speerpunt is dat 
kansrijke particuliere 

initiatieven niet 
belemmerd worden 
door regels en waar 

mogelijk gefaciliteerd 
worden. Dit moet 
leiden tot meer 

evenementen binnen 
onze dorpen. 

Initiatieven

De gemeente 
faciliteert een 

internationaal comité 
voor de uitwisseling 

van kennis, cultuur en 
sport. Naast het 

partnerschap met 
Bückeburg gaat zij op 
zoek naar verbreding.

InternationaalCultuur

Toegankelijk

Het inkomen van 
ouders mag niet 

belemmerend zijn voor 
jongeren om lid te zijn 
van een vereniging. De 
gemeente draagt waar 

noodzakelijk bij in 
overleg met 

verenigingen.

Samen in 
Zuidplas



Luisteren

Alles begint met 
luisteren. Om 

innovatief te zijn en 
‘out of the box’ te 
kunnen handelen 

moeten we in contact 
zijn met ondernemers. 
Door te luisteren leren 

we.

Iedere ondernemer 
heeft een vaste 

contactambtenaar. 
Deze ambtenaar helpt 
ondernemers in hun 

omgang met lokale en 
regionale overheden. 
Het uitgangspunt is: 
denken vanuit het 

mogelijke.

Ondernemersloket

Via ondernemers-
verenigingen wordt 
inzicht verkregen in 
lokale en regionale 

economische belangen. 
Tevens is er sprake van 

een actieve 
betrokkenheid bij het 

vormen van nieuw 
beleid.

Ondernemersverenigingen

VVD Zuidplas is van oudsher 
een partij die luistert naar de 
ondernemers, hen faciliteert 
en gebruik maakt van de 
kennis die zij bieden.

Meer dan ooit zijn 
ondernemers welwillend om 
waarde toe te voegen aan de 
maatschappij. Deze 
initiatieven mogen niet 
worden gefrustreerd door 
onnodige regels. Om deze 
reden werken wij met 
contactambtenaren die 
ondernemers helpen in het 
realiseren van doelen. 
Daarnaast zijn zij aangesteld 
als regisseurs om 
ondernemers bij hun omgang 
met de overheid door wetten 
en regels te loodsen.

Niet altijd kan het antwoord 
naar ondernemers “ja” zijn, 
als zij iets nodig hebben van 
de gemeente. Ondernemers 
moeten wel uit kunnen gaan 
van een maximale 
bereidwilligheid: de gemeente 
heeft er alles aan gedaan om 
de ondernemer van dienst te 
kunnen zijn. Als gemeente 
hebben wij een grote 
verantwoordelijkheid richting 
onze inwoners en onze 
omgeving. Daarom zien wij 
het bewaken van de delicate 
balans tussen verschillende 
belangen als een grote 
verantwoordelijkheid.

MVOReturn on investment

Wij ondersteunen 
maatschappelijk 

verantwoord 
ondernemen. De 

samenwerking tussen 
de gemeente en 

ondernemers wordt 
gezocht om 

gezamenlijke doelen te 
bereiken.

De gemeente vraagt 
alleen om ‘return on 
investment’ als dit 

niet leidt tot 
administratieve 

lastendruk zonder 
toegevoegde waarde 
voor de maatschappij 
en de ondernemer.

De gemeente heeft 
een voorbeeldfunctie. 
Alle opdrachten tot 
€25.000 zijn voor 
zover toepasbaar 

openbaar toegankelijk 
voor lokale 

ondernemers.

Gelijke kansen

Agrarische sector

Onze 
contactambtenaren 

zoeken actief contact 
met de agrarische 

sector. De gemeente 
moet de sector beter 
begrijpen teneinde 

gezamenlijk meer te 
kunnen bereiken.

ZZP’ers zijn een steeds 
belangrijkere factor in 

onze economie. 
Gemeentelijke 

opdrachten moeten 
zonder tussenkomst 

van commissie 
vragende ‘brokers’ 

toegankelijk zijn voor 
ZZP’ers.

Via actieplannen wordt 
de ruimtelijke kwaliteit 
van bedrijventerreinen 

verhoogd in 
samenwerking met 

betrokken 
ondernemers. 

Daarnaast is het 
verhogen van de 

bezettingsgraad een 
prioriteit.

Bedrijventerreinen

De gemeente gaat 
actief op zoek naar 
ondernemers voor 

vestiging binnen onze 
gemeente. Hierin 

trekken wij samen op  
met de ondernemers-

verenigingen.

VestigingsklimaatZZP’ers

Sluitingstijden

Ondernemers bepalen 
hun eigen openings-

en sluitingstijden. Het 
recht op 

zondagsopening is 
inmiddels een 

gegeven in Zuidplas 
en dat blijft zo!

Ondernemen 
in Zuidplas



Afschaffen hondenbelasting

Hondenbelasting is 
een onrechtvaardige 

belasting richting 
hondeneigenaren. 

Voor geen enkel ander 
dier wordt belasting 
geheven. Om deze 
reden schaffen wij 
hondenbelasting af.

De gemeente 
ontvangt veel 

opbrengsten uit 
grondverkopen op dit 

moment. Deze 
inkomende middelen 

worden primair 
ingezet om schulden 

af te lossen.

Schulden omlaag

Over 4 jaar ontvangt 
de gemeente 2 miljoen 

minder 
belastingopbrengsten 

uit precario. Deze 
teruggang zal opgelost 

worden zonder 
verhoging van de 

algehele lastendruk 
voor inwoners.

Afschaffen precario

De afgelopen 4 jaar hebben 
wij de volgende zaken 
gerealiseerd:

Geen stijging in opbrengsten 
OZB-heffing

Structureel 
begrotingsoverschot

Gemeentelijke organisatie 
opereert veel meer 
kostenbewust dan voorheen

Gemeente is fors gestegen in 
de Nederlandse ranglijst van 
lage woonlasten

Voor de komende jaren staat 
de gemeente op financieel 
vlak nog een aantal 
uitdagingen te wachten. Het 
beperken van lokale lasten, 
het afbouwen van de 
gemeentelijke schuldpositie 
en daarnaast het opvangen 
van de opbrengsten uit 
precariobelasting, die zullen 
wegvallen.

De VVD Zuidplas handelt 
vanuit het uitgangspunt dat 
de gemeente moet opereren 
binnen de middelen die 
beschikbaar zijn, in plaats 
van de middelen die 
gevraagd worden door in- en 
externe stakeholders. Dit 
werkt efficiëntie en lage 
lasten in de hand. 

RioolrechtAfvalstoffenheffing

De komende jaren 
moet fors 

geïnvesteerd worden 
in het gemeentelijk 
riool. Wij streven er 

maximaal naar om de 
tariefstijging over de 
komende 4 jaar tot 
10% te beperken.

Uw afvaltarief is voor 
100% een door-
belasting van de 

werkelijke kosten. 
Daarom leveren wij 

een maximale 
inspanning om de 

huidige totale kosten 
van afvalinzameling 

niet verder te 
verhogen.

De opbrengst uit OZB 
is een gegeven en 

wordt niet berekend op 
basis van tekorten in 
de begroting. De OZB 
wordt de komende 4 
jaar maximaal met de 

inflatiecorrectie 
verhoogd.

OZB

Tegenvallers

Financiële tegenvallers 
worden 

gecompenseerd met 
minder uitgaven in het 
lopende jaar. Wanneer 

dat niet mogelijk is, 
worden gemeentelijke 
reserves aangesproken 
met een plan om deze 

weer aan te vullen.

Financiële meevallers 
worden primair 

gebruikt om schulden 
af te lossen of om de 

gemeentelijke reserve-
positie aan te vullen. 
Indien noodzakelijk 
worden meevallers 

gebruikt om incidentele 
tegenvallers op te 

vangen.

Wij beseffen dat iedere 
euro van de gemeente 

vanuit inwoners of 
ondernemers komt. 

Budgetten hoeven niet 
op, maar moeten in die 
mate worden ingezet 

die nodig is om 
beleidsdoelen te 

bereiken. 

Algemene middelen

Externe inhuur wordt 
primair ingezet om 

duurzame verbetering 
in de gemeente te 

realiseren. 
Capaciteitstekorten 

worden zo snel 
mogelijk opgevuld 
met bestaand of 
nieuw personeel.

Beperken externe inhuurMeevallers

Leges

Via digitalisering 
maken wij 

gemeentelijke 
dienstverlening zo 

efficiënt mogelijk. Dit 
moet zich uiten in 

lagere tarieven voor 
gemeentelijke 

producten.

Bestendige 
financiën in 
Zuidplas



Jong en oud leeft samen in 
onze dorpen. De ene 
doelgroep is niet belangrijker 
dan de andere. Maar iedere 
doelgroep vraagt wel om een 
andere soort aandacht. 

We hebben allemaal een 
verantwoordelijkheid in de 
zorg voor ouderen en 
jongeren. De gemeente is 
hierin een belangrijke speler. 
Daarom is het belangrijk dat 
wij doelgroepen actief 
benaderen. Inwoners moeten 
een stem hebben die gehoord 
wordt.

De gemeente laat zien wat zij 
doet met aangedragen 
issues. Niet alle wensen 
worden ingewilligd, maar 
altijd wordt uitgelegd wat de 
overwegingen waren voor de 
gemaakte keuzes.

Iedereen, van jong tot oud, 
heeft behoefte aan recreatie. 
De gemeente faciliteert 
recreatie voor alle 
doelgroepen. Samen met 
ondernemers wordt voorzien 
in recreatieve behoeften. 
Nieuwe initiatieven moeten 
aantoonbare wensen van 
grotere doelgroepen 
vervullen. Daarnaast moet de 
impact op de omgeving zo 
beperkt mogelijk zijn of 
acceptabel zijn voor 
omwonenden.

Jongerenraad

De jongerenraad 
wordt bij voor hen 

relevante 
onderwerpen 
betrokken. 

Zienswijzen worden 
zichtbaar 

meegenomen in de 
besluitvorming.

Onze gemeente heeft 
succes via haar 

kinderburgemeester 
en de kinderraad. De 
gemeente gaat extra 
investeren in lessen 

over democratie in de 
groepen 8 van alle 

scholen.

Kinderraad

Iedere maand komt er 
een spreekuur in de 
seniorencomplexen 

binnen onze 
gemeente. We 

moeten meer luisteren 
naar en  leren van de 

ouderen in de 
gemeente.

Ouderen

Jachthaven

Onze ambitie is om 
ondernemers in de 

gelegenheid te stellen 
om een jachthaven te 

realiseren, of
aanlegplaatsen in 

Moordrecht en 
Nieuwerkerk aan den 

IJssel.

Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen is er 

ruim voldoende 
aandacht voor 

recreatieve 
initiatieven vanuit 
ondernemers en 

(potentiële) 
bewoners.

De gemeente is alert 
op nieuwe 

ontwikkelingen 
rondom recreatie. We 

stimuleren 
ondernemers om de 
recreatie in Zuidplas 
verder op de kaart te 

zetten.

Recreanten aantrekken

Ouderen

Ouderen moeten in 
onze gemeente genoeg 
mogelijkheden hebben 

voor ontspanning. 
Ouderen blijven 
betrokken bij de 

samenleving, onder 
andere via op hen 

gerichte evenementen.

Jongeren hebben 
voorzieningen nodig 
en geen betutteling. 
Jongerenwerk wordt 
optimaal gefaciliteerd 

en de gemeente 
luistert naar behoeftes 

en ideeën.

Jongeren

Wij zorgen voor 
voldoende en goed 

onderhouden scholen. 
We bewaken de 

kwaliteit van 
kinderopvang en 
faciliteren diverse 

voorzieningen. 

Kinderen

Oud en Jong

Betrekken

Recreatie

Ruimtelijke ontwikkelingen



Voor VVD Zuidplas is 
innovatie geen hype, maar 
noodzaak. Door zichtbaar 
actief te zijn binnen de 
dorpen en door het 
verzamelen van data kunnen 
we problemen als 
eenzaamheid, schulden en 
andere oorzaken van  
onvoldoende zelfredzaamheid 
tijdig signaleren. Hierdoor 
kunnen wij werken met 
gerichte preventieve 
maatregelen, waarmee we 
inwoners structureel helpen 
en die als bijkomend voordeel 
hebben dat zorg- en 
begeleidingskosten beperkt 
kunnen worden. 

Het gebruik van data is puur 
ondersteunend en helpt onze 
hulpverleners op de juiste 
plaatsen en momenten 
gepaste hulp in te zetten. 
Respect voor privacy is een 
speerpunt, maar bovenal 
moet de gemeente een 
vertrouwd persoon of team 
hebben voor de mensen die 
hulp van de gemeente nodig 
hebben.

Zelfredzaamheid staat 
voorop, maar we zijn alert op 
situaties waarin dit niet 
(langer) mogelijk is.

Verstandig beleid

Duurzaamheid is bij 
ons geen hoofdstuk, 
maar vast onderdeel 
van ons beleid. De 

gemeente is te klein 
om te pionieren en 

focust op maatregelen 
met bewezen effect.

Wij waken voor 
hypes. Wij sluiten aan 

bij kansrijke 
initiatieven en komen 
in actie wanneer aan 
kansen gekoppelde 

risico’s overzichtelijk 
en aanvaardbaar zijn.

Evolutie vs. revolutie

Groenbeheer blijft een 
speerpunt. Daarnaast 
komt er meer gerichte 
actie tegen zwerfafval 

en ongewenste 
hondenpoep. Ook is er 

actieve handhaving 
tegen vervuilers.

Schone omgeving

Afval scheiden

Wij zetten het huidige 
afvalbeleid voort. Wel 

zal een onderzoek 
worden gestart naar 

het frequenter 
ophalen van 

groenafval in de lente 
en zomer binnen de 

huidige 
tariefstructuur.

De huidige afval-
brengstations worden 
de komende 4 jaar 

gehandhaafd. 
Tegelijkertijd wordt 
onderzocht of de 

dienstverlening qua 
locaties in 

samenwerking met 
buurgemeenten 
efficiënter kan.

Brengstations 

Op dit moment 
mogen inwoners 

maximaal 12 keer per 
jaar naar het afval 

brengstation zonder 
kosten. Wij willen 

deze limiet verhogen 
naar 25 keer om 
afvaldumping te 

beperken.

Verhogen limiet

Afschaffen potjes

Wij willen innovatie in 
de kern van de 
organisatie. Wij 

schaffen het separate 
kleine innovatiebudget 

af en vertalen dit in 
een eis voor alle 

subsidies, budgetten 
en projecten.

Innovatie wordt een 
vast onderdeel bij 

subsidiebeoordeling. 
Het doel is stimuleren 
van het verhogen van 
de maatschappelijke 
meerwaarde binnen 
de voorwaarden van 

het subsidiedoel.

Verhogen meerwaarde

De gemeente moet 
meer leren van het 

bedrijfsleven en ‘best 
practices’ in binnen-

en buitenland. 
Ambtenaren worden 
hierop getraind en 
gestimuleerd t.b.v. 

verdere ontwikkeling.

Luisteren en leren

Innovatie

Afval

Zuinig op 
onze omgeving



De maatschappij verandert in 
rap tempo. Om deze reden 
moet de gemeente minimaal 
net zo snel veranderen als 
haar omgeving dat doet.

De toekomst van mobiliteit is 
onzeker. Hoe ziet toekomstig 
autobezit er uit? Op welke 
brandstof rijden onze 
toekomstige 
transportmiddelen? Dit zijn 
vraagstukken waar de 
gemeente een visie op moet 
hebben. Wij gaan een actie 
uitvoeren om parkeeroverlast 
te beperken, maar met de 
blik gericht op de toekomst. 

De netleveranciers in onze 
gemeente hebben ons nog 
niet voorzien van glasvezel. 
Wij voeren de druk op, zeker 
bij de aanleg van nieuwe 
wijken. 

Daarnaast gaan wij veel meer 
leren van beschikbare data, 
met respect voor privacy.

In deze veranderende 
maatschappij zijn mensen 
zonder baan extra kwetsbaar. 
Stilzitten is daarom geen 
optie. Sociaal beleid is 
gefocust op het activeren van 
mensen. Wij helpen mensen 
die dit nodig hebben, maar 
zijn streng voor 
onwelwillende mensen die 
bewust niet meewerken.

Glasvezel

De gemeente Zuidplas 
loopt achter op het 

gebied van glasvezel. 
Om deze reden komt 
er een gemeentelijke 
inspanning voor de  
realisatie van een 

glasvezelnetwerk in 
alle dorpen.

Binnen de 
privacynormen kan de 
gemeente veel meer 
leren van data om de 
effectiviteit van beleid 
te verhogen. Hierin 

willen wij de komende 
4 jaar fors investeren.

Leren van data

Wij willen investeren 
om via sensoren 
gebiedsverboden, 

luchtkwaliteit, 
verkeersbewegingen 

etc. effectiever te gaan 
monitoren. Dit helpt 
ons meer te bereiken 

met dezelfde middelen.

Nieuwe technologie

Actieplan

Wij stellen een 
actieprogramma op 

voor parkeren, gericht 
op wijken, winkelcentra 
en verenigingen. Waar 
mogelijk breiden we de 
capaciteit uit, maar het 

behoud van groen 
karakter is ook een 

uitgangspunt.

Laadpalen worden 
gefaciliteerd, maar 
niet gefinancierd. 

Voorwaarde: er dient 
voldoende sprake te 
zijn van voldoende 

parkeergelegenheid in 
de directe omgeving.

Laadpalen

Op steeds meer 
plaatsen waar dit niet 
toegestaan is staan 

vrachtwagens 
geparkeerd. Wij gaan 

samen met 
ondernemers op zoek 
naar alternatieven om 
de verkeersveiligheid 

te bevorderen.

Vrachtwagens

Parkeren

Moderniseren

Bijstandsnorm

Wij handhaven de 
huidige bijstandsnorm 
binnen de gemeente. 

Wel is er meer 
aandacht voor gelijke 

kansen onder 
jongeren via 

bijzondere bijstand.

Er is maximale inzet 
op het verhogen van 

kansen op de 
arbeidsmarkt. Inzet 
wordt beloond, we 

houden rekening met 
omstandigheden, 
maar onwillige 

ontvangers worden 
gekort op de bijstand.

Begrip vs. aanjagen 

De tegenprestatie 
voor een uitkering 

functioneert als 
middel onvoldoende. 

Wij willen een 
evaluatie op dit beleid 
en gaan voor concrete 

verbeteringen. 

Tegenprestatie

Sociale Zaken



De gemeente zorgt voor een 
veilige, schone en hele 
omgeving. Onze ambtenaren 
houden de kwaliteit van uw 
wijken in de gaten en 
daarnaast reageren zij binnen 
maximaal 48 uur op uw 
signalen, maar veel sneller 
als de situatie daarom vraagt.

Handhaving wordt toegepast 
voor het naleven van regels 
en wetten en het toepassen 
van rechtsgelijkheid.

Landelijk beleid heeft er toe 
geleid dat het politiebureau in 
Zuidplas gesloten is. Onder 
aanvoering van onze 
burgemeester hebben alle 
partijen actie gevoerd tegen 
de sluiting van het 
politiebureau. VVD Zuidplas 
blijft deze strijd 
onverminderd voortzetten. In 
de tussentijd nemen wij onze 
verantwoordelijkheid en 
investeren extra in 
gemeentelijke handhavers 
(bikers). Dit moet bijdragen 
aan het verhogen van 
veiligheid en het 
veiligheidsgevoel.

Daarnaast faciliteren wij de 
buurtapps optimaal. Inwoners 
zijn de ogen en oren van 
wetshandhavers. Het 
handhaven van de wet blijft 
te allen tijde de 
verantwoordelijkheid van de 
overheid.

Parkeren

Parkeerplekken zijn 
vaak schaars binnen 

onze wijken.
Handhaving vindt 

plaats op voertuigen 
die de doorstroming 
binnen wijken voor 

inwoners en 
hulpdiensten 
belemmeren. 

Wij staat voor een 
consequent 

handhavingsbeleid, 
zoals bijvoorbeeld bij 
permanente bewoning 
van recreatiewoningen 
of illegale huisvesting 

van (tijdelijke) 
arbeidsmigranten. 

Bestemmingsplannen

Als gemeente zijn wij 
alert op dierenwelzijn. 

De gemeente 
handhaaft constructief, 

maar kritisch bij 
particulieren en 
ondernemers. 

Misstanden zijn 
onaanvaardbaar.

Dierenwelzijn

Water & 
groenbeheer

Handhaven

Droge voeten

Zuidplas is de laagst 
gelegen gemeente. Een 

toenemende 
hoeveelheid neerslag 

gaat gepaard met 
wateroverlast. 

Kwetsbare plekken 
worden samen met het 
Waterschap preventief 

aangepakt.

Veel mensen zijn 
verantwoordelijk voor 
het baggeren van de 

aan hun woning 
gelegen sloten. De 

gemeente gaat 
gezamenlijke inkoop 

organiseren om 
inwoners te faciliteren 
in deze verplichting.

Watergangen

De afgelopen 4 jaar is 
het budget voor 

groenbeheer 
aanzienlijk verhoogd. 

Wij handhaven dit 
budget en werken 

samen met inwoners 
om het groenbeheer 

te verbeteren.

Groenbeheer

Politiebureau

Naast het handhaven 
van de politiepost in 
het gemeentehuis 

intensiveren wij samen 
met onze collega-

partijen de lobby voor 
de terugkeer van een 
politiebureau binnen 

onze gemeente.

Wij investeren in 
veiligheid door het 

uitbreiden en 
zichtbaarder maken 

van de inzet van 
gemeentelijke bikers

in alle dorpen en 
buurtschappen.

Veiligheidsgevoel

De beheerders van de 
buurtapps staan er 
niet alleen voor. De 
gemeente draagt bij 

aan promotie en 
faciliteert actieve 

participatie binnen 
onze buurten.

Buurtapp

Veiligheid



De gemeente moet mee met 
haar tijd. De winkels zijn nu 
open op zondag en veel van 
onze inwoners maken hier 
gebruik van. Ook de 
gemeentewerf moet hierin 
mee, maar bijvoorbeeld ook 
zwemles moet mogelijk zijn 
op zondag.

Zuidplas is een gezonde en 
groeiende gemeente. Wij zien 
geen toegevoegde waarde in 
bestuurlijke fusies. 

Samen met onze buren 
kunnen wij wel onze 
dienstverlening optimaliseren 
en de mobiliteit binnen onze 
gemeente verbeteren.

Met mobiliteit kunnen wij 
slimmer omgaan door te 
zorgen dat ons doelgroepen-
vervoer aansluit bij het 
aanbod van openbaar vervoer 
in de regio. Hiermee 
verkorten wij reistijden en 
kunnen we goedkoper 
vervoer realiseren.

Boven alles is het verbeteren 
van verkeersveiligheid een 
speerpunt. Extra aandacht 
gaat naar het handhaven op 
snelheid binnen woonwijken. 
Wij faciliteren verkeerslessen 
op scholen en ondersteunen 
trainingen voor ouderen in 
het gebruik van 
scootmobielen.

Geen fusie

Zuidplas is een 
groeigemeente met 
een eigen identiteit. 
Om deze reden zien 

wij de komende jaren 
geen enkele reden 

voor een bestuurlijke 
fusie.

Wij onderzoeken 
verdere 

samenwerking met 
andere overheden om 
de kwaliteit van onze 

dienstverlening te 
verhogen en de 
kosten van de 

overhead te verlagen.

Samenwerken

Wij kijken niet als 
eerste naar hoe de 

gemeente presteert ten 
opzichte van andere 

gemeentes. Het 
belangrijkste is 

klanttevredenheid en 
de ‘best practices’ 

vanuit het 
bedrijfsleven.

De lat ligt hoog

Ontsluiting

We blijven druk  zetten 
voor een versnelde 
verbreding van het 

A20-tracé. Het 
verbeteren van de 

ontsluiting van 
Zevenhuizen en 

Moerkapelle wordt 
onderzocht. De 

fietsinfrastructuur 
wordt verbeterd.

Het openbaar vervoer 
wordt verbeterd. We 

koppelen 
doelgroepenvervoer 

(leerlingen en 
ouderen) en collectief 

vraagafhankelijk 
vervoer aan openbaar 

vervoer.

Openbaar vervoer

De komende vier jaar 
worden als onveilig 

ervaren (fiets-) 
oversteekplaatsen 

binnen de gemeente 
aangepakt. Op basis 

van signalen van 
buurtbewoners wordt 
gericht gehandhaafd 
op snelheid in wijken.

Verkeersveiligheid

Dienstverlening

We onderzoeken de 
verruiming van 

openingstijden van 
gemeentewerven. We 

streven naar een 
betere toepassing van 

(digitale) 
dienstverlening met 

ruimte voor 
maatwerk.

De gemeente moet
een goede en 
betrouwbare 

werkgever zijn. Wij 
investeren in het 
talent van onze 

ambtenaren en zorgen 
voor voldoende 

perspectief.

Investeren in mensen

Plannen komen tot 
stand via gesprekken 
met inwoners en niet 
vanachter bureaus. 
Uitgangspunt: er is 
geen sprake van het 
wekken van valse 

verwachtingen en er is 
transparantie. 

Van buiten naar binnen

Gemeentelijke 
organisatie

Zuidplas 
zelfstandig

Mobiliteit


