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Samen komen we verder! 
Het gaat steeds beter met Zutphen en Warnsveld. Mede dankzij de aantrekkende economie en 

opbloeiende woningmarkt, staan veel inwoners er sterker voor dan vier jaar geleden. Het aantal 

bezoekers in onze historische binnenstad neemt toe: zij waarderen het aanbod aan winkels, horeca en 

cultuur dat daar dankzij het harde werken ondernemers en instellingen tot is gekomen.  

Ook de positie van onze gemeente is verbeterd en wij kijken dus met gepaste trots terug op onze 

deelname aan het college in de afgelopen periode. De financiën zijn op orde en er is geïnvesteerd in 

voorzieningen die de stad aantrekkelijker maken: de Stadsdiagonaal en de herinrichting van 

Basseroord zorgen voor een betere toegang en samenhang in de binnenstad; de Oude IJsselbrug is 

verbreed voor voetgangers en fietsers waardoor de verbinding met De Hoven is verbeterd; en de 

IJsselkade wordt aangepakt waardoor er in 2019 een nieuw gezichtsbepalend verblijfsgebied zal zijn 

voor bewoners en bezoekers.  

En boven alles is er gekozen voor een herkenbare koers. De VVD onderschrijft dan ook van harte het 

Speerpuntenbeleid van dit college. Hierin staan de volgende doelstellingen centraal1: 

1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat. 

2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren. 

3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren. De VVD verstaat onder ‘kwetsbare Zutphenaren’ 
burgers die ondersteuning van de overheid behoeven. 

Deze doelstellingen sluiten goed aan bij ons liberale gedachtengoed en hier blijven we ons de komende 

jaren sterk voor maken. Daarbij is het wel van belang dat manier waarop deze doelen nagestreefd 

worden in lijn ligt met de principes van de VVD: ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap, een 

beroep op eigen verantwoordelijkheid, een kleine, slagvaardige en op samenwerking gerichte 

overheid, en het huishoudboekje op orde. 

Daarnaast zien we de komende jaren wel degelijk ruimte voor verbetering. Het aantal mensen dat 

langdurig aanspraak maakt op inkomensondersteuning vanuit de gemeente is zorgwekkend hoog. Er 

zijn teveel geweldsincidenten op uitgaansavonden en op bepaalde plekken groeit een gevoel van 

onveiligheid. Nog te vaak lopen burgers en ondernemers aan tegen nodeloze bureaucratie en 

stroperigheid. Een aantal voor Zutphen belangrijke projecten is de afgelopen jaren niet goed van de 

grond gekomen. De gemeente haalt nog te vaak op negatieve wijze de pers met incidenten. Wij vinden 

het van belang om te blijven investeren in samenwerking met derden om initiatieven vanuit de 

samenleving mogelijk te maken. Hiervoor is een cultuuromslag nodig, zowel in het bestuur als in de 

ambtelijke organisatie. 

Kortom: Zutphen2 is nog niet af. Als VVD gaan wij ervoor om in de komende jaren het gemeentebestuur 

slagvaardiger te maken en meer ruimte te geven voor initiatieven in de samenleving. Alleen dan 

kunnen we de stijgende lijn doorzetten: samen komen we verder! 

                                                           
1 Gemeente Zutphen, ‘Strategische Agenda 2017-2020’ 
2 Dit is het verkiezingsprogramma van de VVD in de gemeente Zutphen. Deze gemeente bestaat zoals 
bekend uit de kernen Warnsveld en Zutphen, De Hoven, Leesten, Warken en het buitengebied. Daar waar 
kortheidshalve ‘Zutphen’ staat geschreven wordt veelal de héle gemeente bedoeld, dus ook de kern 
Warnsveld en het overige. 
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De basis op orde 
We beginnen bij de basis. Het gaat hierbij om zaken die voor de VVD vanzelfsprekend zijn, bij alles wat 

we doen. Vanuit ons liberale gedachtengoed vinden we dat burgers mogen rekenen op veiligheid, een 

slagvaardige overheid die initiatieven ruimte biedt en het financiële huishoudboekje op orde heeft. 

Veiligheid voor en door iedereen 
Zutphen is een fijne stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Veiligheid in de openbare ruimte 

is daarbij een basisvoorwaarde. Hoewel er minder geweldsincidenten zijn dan enkele jaren geleden, 

groeit na een aantal incidenten het gevoel van onveiligheid weer. Met name op uitgaansavonden, 

maar op bepaalde plekken ook overdag. Daarbij kan het behalve om geweld ook gaan om bijvoorbeeld 

verwarde personen, rijgedrag rondom scholen of rondhangende groepen. Verder moeten de 

ziekenhuis- en ambulancezorg op orde blijven. 

Een betere veiligheid(sbeleving) is een zaak van alle betrokkenen: denk aan bijvoorbeeld 

horecaondernemers, politie en justitie, onderwijs, gemeente, sportverenigingen, horecabezoekers en 

het grote publiek. In samenspraak met deze partijen moet in hoog tempo integraal en samenhangend 

beleid worden ontwikkeld. De VVD ondersteunt van harte de stappen die daartoe in een Forumspecial 

‘Veiligheid’ zijn gezet. Voor de VVD is de invoering van cameratoezicht als onderdeel van integraal 

beleid altijd bespreekbaar, al is het maar als tijdelijke maatregel. Er zijn in het land voldoende 

voorbeelden van situaties waarin cameratoezicht effectief is gebleken én de privacy van 

voorbijgangers is geborgd. Als het voor Zutphen gewenst is, dan is er geen reden waarom het niet zou 

kunnen.  

Constructieve cultuur op het stadhuis 
De VVD staat voor een slagvaardige, professionele en op samenwerking gerichte cultuur op het 

stadhuis. Het bestuur (gemeenteraad en college) is er om samen met inwoners, bedrijven en 

instellingen richting te geven aan de ontwikkeling van deze stad. De gemeenteraad vernieuwt haar rol 

en werkwijze. De ambtelijke organisatie is er om deze zaken mogelijk te maken. De tijd dat de 

gemeente of het ambtenarenapparaat alléén de dienst uitmaakte is gelukkig voorbij. Er is veel energie 

en initiatief in de samenleving dat ruimte verdient. De digitale bereikbaarheid van de gemeente heeft 

prioriteit. 

Er is een begin gemaakt met een cultuuromslag op het stadhuis, maar die is nog niet af. We verwachten 

een constructieve, open en een op samenwerking gerichte houding: “ja, mits…”, in plaats van “nee, 

tenzij. “Afspraak = Afspraak” is de gewoonste zaak van de wereld en als iets echt niet kan vanwege 

regelgeving, dan hoort dat helder te worden gecommuniceerd. Fouten maken als overheid mag, als je 

maar bereid bent om er verantwoording over af te leggen, ze passend te corrigeren, er van wilt leren 

en ook de consequenties aanvaardt. 

Een constructieve houding gericht op het mogelijk maken van zaken wil niet per se zeggen dat er altijd 

subsidies of anderszins geld vanuit de gemeente klaar moet staan. Juist in de afgelopen jaren toen 

soberheid troef was, hebben partijen in de samenleving maximaal creativiteit laten zien en zijn er 

prachtige initiatieven ontstaan. Veel particulieren en ondernemers geven aan dat ze helemaal niet 

zitten te wachten op subsidies, want daar komt altijd rompslomp bij kijken. Vaak is het genoeg als de 

gemeente ruimte maakt in haar beleid, vanuit haar eigen deskundigheid meedenkt of partijen bij 

elkaar brengt. Het project “Transformatieproof subsidiebeleid” werpt al vruchten af. 
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Gezond huishoudboekje 
Net als bij mensen thuis, kan de gemeente pas geld uitgeven als het er is. Structurele, jaarlijks 

terugkerende uitgaven moeten kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten; niet alleen 

nu, maar ook in de nabije toekomst. 

Inmiddels is de financiële situatie van Zutphen weer op orde, maar er blijven onzekerheden. De VVD is 

content dat de Programmabegroting 2018 ev. een positief resultaat laat zien waarbij de lasten niet 

worden verhoogd. Bovendien is voor het Sociaal Domein uitgangspunt dat de uitgaven binnen de door 

het Rijk beschikbaar gestelde gelden blijven. Met name (wettelijk verplichte) taken rondom zorg, 

arbeidsparticipatie en jeugd leveren risico’s op. 

De VVD is nooit voorstander geweest van het verhogen van gemeentelijke lasten om de begroting 

sluitend te krijgen en heeft er alleen als laatste redmiddel mee ingestemd. De komende jaren zijn er 

geen grote bezuinigingen vanuit het Rijk meer te verwachten en moet de begroting in evenwicht 

kunnen blijven zonder verhoging van bijvoorbeeld Onroerendzaakbelasting, Precario enz. De 

Participatiewet levert forse financiële onzekerheden die vragen om een deskundige aanpak en 

innovatie. 
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Onze focus 
Als de basis- veiligheid, organisatiecultuur en financiën- op orde zijn, kan écht vooruitgang worden 

geboekt. Daarbij is het belangrijk om te focussen. De VVD maakt de komende jaren het verschil door 

zich te richten op acht thema’s. Deze zijn tot stand gekomen in een serie inspirerende en intensieve 

rondetafelgesprekken met betrokkenen: ondernemers, instellingen en burgers in Zutphen en 

Warnsveld.  

1. Een levendige en aantrekkelijke binnenstad 

2. Iedereen werkt mee 

3. Ruimte om te ondernemen 

4. Slimme bereikbaarheid 

5. Gevarieerd en ondernemend cultuuraanbod 

6. Duurzaamheid is de norm 

7. Zorg op maat 

8. Integreren is een werkwoord 

1. Een levendige en aantrekkelijke binnenstad 
De monumentale binnenstad is belangrijk voor de aantrekkingskracht van Zutphen op bezoekers en 

bewoners. Binnen dat decor zorgen ondernemers in horeca, retail en cultuur voor een hoogwaardig 

aanbod en levendigheid. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren met persoonlijke aandacht, 

service en hoge kwaliteit een klantenkring opgebouwd die vanuit de wijde omtrek- en vaak het hele 

land- naar Zutphen komt. Deze bezoekers waarderen Zutphen niet alleen om het unieke 

winkelaanbod, maar in toenemende mate ook als stad om te verblijven. 

Voor deze ondernemers en hun bezoekers zijn bereikbaarheid en parkeergelegenheid in de binnenstad 

van cruciaal belang. Dat geldt ook voor de samenwerking met collega-ondernemers. 

Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie zijn aanjagers en verbinders. 

Van de gemeente wordt een constructieve opstelling verwacht, passend bij de aard en schaal van de 

binnenstad. Zoals onze ondernemers hun gasten behandelen, hoort ook de opstelling van de 

gemeente te zijn: hoge servicegraad, aandacht en een constructieve opstelling. Regels voor 

bijvoorbeeld bouwvergunningen zijn belangrijk om onze monumentale binnenstad intact te laten, 

maar ze moeten niet doorschieten. Adviezen en oordelen over vergunningsaanvragen horen duidelijk 

te zijn en ondernemers verder te helpen.    

Het koopgedrag van klanten verandert snel. Deze verandering is niet tijdelijk of generatie-bepaald, 

maar bestendig. Winkelgebieden moeten daarop worden aangepast. Dit geldt ook voor Zutphen. Om 

onze binnenstad levensvatbaar te houden moeten we flexibel omgaan met functieveranderingen. We 

geven ruimte aan enige branchevervaging (bijvoorbeeld in de vorm van ‘blurring’ waarbij winkeliers 

versnaperingen voor hun klanten schenken). Ook zou de gemeente zich meegaand op moeten stellen 

bij bestemmingswijzigingen om leegstand tegen te gaan, met name in de aanloopstraten. 

Nog te vaak staat het woningcontingent ons in de weg. Het gaat hierbij om een systematiek die door 

de Provincie wordt opgelegd waarbij het aantal te realiseren woningen voor de komende jaren aan 

een maximum wordt gebonden. Wij willen af van deze systematiek: het is te star en doet geen recht 

aan de dynamiek in de markt. Bovendien zouden we graag zien dat zolang deze systematiek bestaat, 

Zutphen in het kader van functiewijziging soepel omgaat met toevoeging van kleine aantallen 
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woningen in bestaande panden in de binnenstad. Alleen zo houden we onze mooie stad veerkrachtig 

en levensvatbaar. 

Bij een levendige binnenstad horen ook evenementen. Een aantal daarvan heeft inmiddels landelijke 

en internationale betekenis (bijvoorbeeld Chocoladefestival, Bokbierdag, Cellofestival) en is van groot 

belang voor de promotie van Zutphen. Andere evenementen (Zomerfeesten, kermis, Oranjefeesten) 

trekken vooral een lokaal en regionaal publiek en maken Zutphen voor jong en oud een fijne gemeente 

om in te wonen. De gemeentelijke overheid moet zich ruimhartig opstellen om evenementen in de 

binnenstad en de dorpskern van Warnsveld mogelijk te maken. 

2. Iedereen werkt mee 
Bijna een kwart van de beroepsbevolking in Zutphen en Warnsveld is afhankelijk van 

inkomensondersteuning. Hiermee behoort Zutphen tot een dubieuze ‘Top’ 3 in Nederland. Ongeveer 

de helft deze groep betreft mensen die korter of langer zonder werk zit. Voor deze mensen en hun 

gezin betekent dit behalve verlies van inkomen en een zwakke economische positie, ook dreigend 

sociaal isolement, zorgen en een gebrek aan zelfwaardering.  

Dit percentage is schrikbarend, onacceptabel en onnodig. Niet in de laatste plaats omdat het goed gaat 

met de economie, Zutphen in een veerkrachtige regio ligt, werkgevers staan te springen om personeel 

en veel mensen ook gewoon wíllen werken. 

In de eerste plaats is hier een slimmere en effectievere begeleiding naar werk nodig. De relatie met 

werkgevers in de grote regio (lees ook plaatsen als Apeldoorn, Deventer en Arnhem) moet beter. Er 

moet meer ruimte komen voor maatwerk en innovatieve samenwerking buiten de kaders van 

instanties als Het Plein. Van deze instanties mag worden verwacht dat ze professionaliteit tonen, hun 

cliënten kennen en gáán voor hun succes op de arbeidsmarkt. De kleine groep die om wat voor reden 

dan ook echt niet zou willen werken of stelselmatig regels overtreedt, moet streng worden aangepakt. 

3. Ruimte om te ondernemen 
Bedrijven zorgen voor de economische kracht van de stad. Om Zutphen aantrekkelijk te houden voor 

haar inwoners, is het belangrijk dat de lokale werkgelegenheid op peil blijft. En daarvoor is het nodig 

dat ondernemers van de gemeente de aandacht én de ruimte krijgen die ze verdienen. 

Wij vinden dat de gemeentelijke overheid gemakkelijker aanspreekbaar moet zijn voor ondernemers 

en zetten ons in voor de realisatie van één aanspreekpunt bij de gemeente Zutphen voor alle zaken 

betreffende het ondernemen. De communicatie van de gemeente richting ondernemers moet actief, 

tijdig en volledig zijn. Signaleren en bestrijden van leegstand van bedrijfspanden is daarbij een 

belangrijk aandachtspunt 

Daar hoort bij dat vergunningaanvragen snel worden afgehandeld, zonder dat dit ten koste gaat van 

zorgvuldigheid. Wij verwachten een open houding: “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” en een 

resultaatgerichte omgang met regelgeving. 

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet ontstaat de mogelijkheid om regeldruk te verminderen 

en ruimtelijke procedures te vereenvoudigen. Dit geldt voor zowel alle bedrijventerreinen als de 

binnenstad en het buitengebied. 
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Thema’s als ‘maatschappelijk verantwoord’ en ‘duurzaam ondernemen’ zijn Zutphen op het lijf 

geschreven en bieden kansen aan onze bedrijventerreinen om zich te onderscheiden.  

Binnen onze gemeente zijn ook agrarisch ondernemers actief. Het buitengebied is er voor boeren, 

burgers en buitenlui. Om economische activiteiten te kunnen ontplooien en daarnaast ook te kunnen 

recreëren is het belangrijk om de passende ruimtelijke randvoorwaarden te hanteren. Als VVD nemen 

wij de visie buitengebied als uitgangspunt voor de nieuwe omgevingswet.  

Voor alle betrokkenen in het buitengebied is snel internet essentieel. In het buitengebied is ruimte om 

groene energie op te wekken, maar we zijn terughoudend om ruimte voor voedselproductie hieraan 

op te offeren. Uiteraard stimuleren we initiatieven voor duurzame innovatie en cleantech in de 

agrarische sector. 

4. Slimme bereikbaarheid 
Zutphen groeit en dat is goed nieuws: het gaat steeds beter met onze gemeente. Daarbij hoort dat de 

verkeerstromen zich blijven ontwikkelen. Om Zutphen en Warnsveld ook in de toekomst gezond te 

houden is een passende infrastructuur van groot belang 

Met de komst van de rondweg De Hoven zullen de verkeerstromen rondom Zutphen wijzigen. Dat 

vergt aanpassingen aan de infrastructuur. Zo wil de VVD een snelle en toekomstbestendige oplossing 

voor het soepel afwikkelen van verkeer aan de westzijde van de Cortenoeversebrug (Nieuwe 

IJsselbrug). Bij de ontwikkeling van deze brug is rekening gehouden met een maximale capaciteit aan 

voertuigbewegingen. Deze capaciteit wordt al jarenlang overschreden. Hier moeten we samen met de 

Provincie en buurgemeenten doorpakken: niets doen zal betekenen dat Zutphen steeds minder goed 

bereikbaar is en zal daarmee haar aantrekkelijkheid verliezen voor toerisme en bedrijvigheid, maar 

ook als woonplaats.  

Ook is het noodzakelijk om de ring tussen de N348 ter hoogte van de rotonde met de Polbrug door te 

trekken in noord-westelijke richting, zodat het bedrijventerrein de Mars aansluiting vindt op de N345 

richting Apeldoorn. De VVD ondersteunt de wens van de ondernemers om de toegang tot de 

Industriehaven te verbeteren ten gunste van de scheepvaart. De monumentale IJsselbrug hindert de 

scheepvaart en zal op termijn vervangen moeten worden. Hierover loopt reeds overleg met de 

Provincie. De VVD vindt dat er een duurzame oplossing moet komen voor de ontsluiting aan de noord-

westzijde van Zutphen richting rijksweg A1. Zo wordt het vestigen van bedrijvigheid op 

bedrijventerrein de Mars interessant voor logistieke partijen en krijgt Zutphen een nieuwe groei 

impuls. 

De VVD wil graag gebruik maken van slimme infrastructuur en oplossingen die het mogelijk maken de 

bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Zo heeft Zutphen een groot knooppunt voor 

spoorvervoer en zijn er diverse lijnbusverbindingen. De binnenstad van Zutphen is vanuit historisch 

perspectief minder geschikt voor grote verkeersstromen. Daarom is het belangrijk dat aan de randen 

van de oude stad goede voorzieningen zijn.  

Het is van essentieel belang dat zowel de bedrijventerreinen als de binnenstad van Zutphen bereikbaar 

blijven. Daarbij horen parkeervoorzieningen op een goed niveau. Hierdoor blijft afwikkeling van het 

doorgaande verkeer op orde en kunnen bezoekers snel een parkeerplaats vinden. 
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Al eerder namen wij het initiatief tot een hoogwaardiger parkeervoorziening aan De Houtwal in 

combinatie met aantrekkelijke looproutes naar de binnenstad. De Poort van Zuid moet zo snel 

gerealiseerd gaan worden alsook een herinrichting van het ’s Gravenhof. Dit kan alleen in 

samenwerking met de Provincie en in samenspraak met alle belanghebbenden: omwonenden, 

cultuurinstellingen, horeca en winkeliers.  

In de promotie van Zutphen moet de bereikbaarheid van onze gemeente via de snelweg A1, openbaar 

vervoer en de fiets een prioriteit worden. Betere benutting van parkeerruimte kan worden bevorderd 

met dynamische bewegwijzering en apps. Het delen van parkeerruimte en vervoermiddelen 

(deelauto’s) moet worden gestimuleerd.  

De veiligheid van fietsverbindingen in Warnsveld en Zutphen blijft van een hoog niveau. Er is in de 

binnenstad en bij Winkelcentrum Warnsveld meer gelegenheid nodig om fietsen te stallen.  

Bij aanbestedingen in infrastructuur en het openbaar vervoer neemt de gemeente het voortouw om 

duurzame innovaties van de grond te krijgen (bijvoorbeeld adaptieve LED verlichting, bussen op 

waterstof). 

5. Gevarieerd en ondernemend cultuuraanbod 
Cultuur is voor onze gemeente belangrijk, het hoort bij ons DNA en het kleurt de stad. Cultuur is meer 

dan klassieke muziek, een ballet uitvoering of de voordracht van een gedicht. Wij staan voor een breed 

cultureel aanbod waarbij de cultuurmakers ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Cultureel 

ondernemerschap is hierbij de norm.  

We hebben zorgen over de houdbaarheid van de financiële situatie bij de Hanzehof. De lasten van het 

gebouw drukken te zwaar op de exploitatie. Teveel geld gaat hiermee naar bakstenen en niet 

naar cultuur. Dit moet anders. Het noodscenario voorziet wat ons betreft onvoldoende in een 

structurele oplossing. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat de gemeentelijke overheid de enige 

dragende partner is die hiervoor moet zorgen. 

We vinden kleine initiatieven belangrijk, ze zijn veelal innovatief en weten nieuwe doelgroepen aan te 

trekken. Hierbij valt ook te denken aan initiatieven gericht op jongeren zoals (tijdelijke) poppodia en -

festivals. Cultuurbeleid draagt bij aan onze doelstelling om het sociaal economische profiel van de stad 

te versterken. We zetten in op het vergroten van de kleintjes en dagen de grote partijen (musea, 

Hanzehof, Muzehof, Bibliotheek etc) uit om zichzelf te blijven versterken. Wij zien graag dat kleine en 

grote spelers in de Zutphense cultuurwereld beter met elkaar gaan samenwerken. 
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6. Duurzaamheid is de norm 
Lokaal leveren we onze bijdrage om Nederland te verduurzamen. Wij vinden dat wij een 

verantwoordelijkheid dragen om onze omgeving goed achter te laten voor toekomstige generaties. De 

VVD vindt het van belang dat Zutphen duurzamer wordt en we zien maatschappelijk verantwoord 

ondernemen als een vanzelfsprekende manier van werken. 

Dit vraagt om een visie voor de lange termijn. Door het zetten van stippen aan de horizon, geven we 
richting aan het verduurzamen van Zutphen. 
De VVD wil dat de gemeente de komende periode nog nauwer gaat samenwerken met de regio en de 

provincie op het terrein van duurzaamheid en cleantech. Ons past daarin een voortrekkersrol: het 

kleinschalige, monumentale en eigenzinnige karakter van onze stad in het groen leent zich uitstekend 

voor een duurzaam profiel. Daarbij komt dat de belangstelling voor en deskundigheid over 

duurzaamheid bij inwoners en bedrijven hier hoog ontwikkeld is.  

Wij verwachten dat de gemeente Zutphen in de eerste plaats ook zelf verduurzaming bevordert. Hierin 

zien we een samenhang van vrijheid, mogelijkheid tot kiezen, verantwoordelijkheid en het 

economische perspectief. De gemeente kan hierin een ondersteunende rol innemen. De VVD staat 

voor beleid om Zutphen energieneutraal te maken, binnen de mogelijkheden die we hebben. Een 

heldere visie op infrastructuur en landschap- bijvoorbeeld in de discussie over windmolens- is daarbij 

onontbeerlijk. 

Regelgeving omtrent het plaatsen van zonnepanelen moet eenvoudiger worden, zeker ook voor 

monumenten. Het betreft immers in principe omkeerbare maatregelen. Het energetisch renoveren 

van oude panden, voornamelijk in de binnenstad, moet eveneens worden gestimuleerd.  

Groen is van belang bij het verduurzamen van Zutphen. Behalve dat het de leefbaarheid ten goede 

komt, helpt het om de effecten van een veranderend klimaat tegen te gaan: groen dempt de 

opwarming van bebouwd gebied (voorkomt ‘hitte eilanden’) en zorgt voor infiltratie van regenwater. 

Wij zullen ook in de stad meer groen realiseren. 

Er moet binnen de kaders van het Gelders Energie Akkoord een energieloket komen, waar mensen die 

duurzame initiatieven willen nemen, terecht kunnen met vragen. Het tonen van initiatieven door de 

bewoners zelf, moet omarmd worden. 

Binnen verschillende gemeenten in het land zijn innovatieve ondernemers actief die particulieren 

begeleiden met het verduurzamen van hun woning of woningabonnementen aanbiedt waarbij de 

investeringen in duurzaamheid worden terugverdiend door lagere woonlasten. Zutphen loopt hier 

bepaald niet in voorop en het wordt tijd dat daar beweging in komt.  

De VVD wil het afkoppelen van regenwater intensiever stimuleren. Zo kunnen we in een veranderend 

klimaat piekbelastingen op het rioleringsstelsel voorkomen. Momenteel bestaan de regelingen er al, 

maar het wil maar niet van de grond komen. Wij gaan daarom op zoek gaan naar manieren om dit 

verder te bevorderen. 

Door vol in te zetten op duurzame ontwikkelingen zorgen we tegelijkertijd voor hoogwaardige en 

vernieuwende werkgelegenheid. Bedrijven die zich met duurzaamheid bezig houden, of duurzaamheid 

bevorderen (cleantech), verdienen bijzondere aandacht als zij zich hier willen vestigen. Wij koesteren 

het cleantech cluster zoals zich dat in Zutphen ontwikkelt. 
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7. Zorg op maat 
Voor de VVD is het Sociaal Domein belangrijk. Het is een omvangrijk terrein, waarin de gemeente een 

taak heeft op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg  en in 

toenemende mate aansluiting vindt bij de Wet Passend Onderwijs. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de decentralisatie van zorg mogelijk werd. 

Nu zijn we beland in de periode waarin dit meer en meer vorm krijgt. De transitie zal de kwaliteit van 

de zorg verbeteren en de zorg op een goede wijze toegankelijk maken. De VVD zet daarbij voortdurend 

in op het realiseren tot maatwerk, ruimte maken voor de inbreng en verantwoordelijkheid van de 

professionals en het terugdringen van de administratieve last. 

Voor de VVD blijft het van belang dat de keuze voor de invulling en de regie op de uitvoering van de  

ondersteuning  vooral bij de betrokken cliënt of zijn/haar omgeving ligt. Hierin valt in de praktijk nog 

steeds veel te verbeteren, omdat cliënten, zorgaanbieders en de gemeente nog vertrouwd moeten 

raken met de nieuwe rolverdeling. 

Door de Wet Passend onderwijs zal een deel van het onderwijs nadrukkelijker bij het sociaal domein 

gaan horen. De VVD waakt er onverminderd voor waken dat talenten en capaciteiten van het kind of 

de jongere uitgangspunt blijven: wij zijn tegen het (te) vroeg  toepassen van etiketten die het zicht op 

de mogelijkheden beperken. Dat is niet goed voor de betrokken kinderen en leidt bovendien tot 

onnodige bureaucratie en geldverspilling. 

Op het ene gebied kan iemand krachtig en tegelijk op een ander gebied kwetsbaar zijn. Voor de VVD 

geldt dat eenieder aangesproken mag worden op talenten, mogelijkheden en eigen 

verantwoordelijkheid. In deze kan de term ‘zelfredzaam zijn’ gebruikt worden en wij weten dat in vele 

gevallen ‘mede redzaam zijn’ passender is.    

8. Integreren is een werkwoord 
De VVD is op landelijk niveau voor opvang in de regio voor vluchtelingen, zodat vandaar uit 

asielaanvragen gedaan kunnen worden, om zo de boottochten over de zee tegen te kunnen houden. 

Op lokaal niveau is de situatie anders, omdat we moeten zorgen voor fatsoenlijke opvang voor 

vluchtelingen en statushouders mogelijkheden bieden om goed te integreren. 

De huidige opvanglocatie aan de Voorsterallee komt steeds verder leeg te staan. Gelet op de daling 

van het aantal vluchtelingen dat in Nederland komt, is niet te verwachten dat de bezetting zal stijgen. 

Er is rekening gehouden met toekomstige realisatie van woningen in het complex. De VVD wil daarom 

kijken of de vrijgekomen ruimte niet voor studenten- of jongerenhuisvesting gebruikt kan worden. 

De VVD moedigt vrijwilligersinitiatieven aan die integratie bevorderen. Het in contact brengen met 

inwoners kan positief werken, om bijvoorbeeld de taal te leren en een sociaal netwerk op te bouwen. 

Vanuit de gemeente moet gekeken worden of vrijwilligerswerk meer mogelijk gemaakt kan worden. 

Het helpen bij sportclubs, buurtverenigingen en dergelijken kan goed meewerken aan de integratie. 

Bij de huisvesting van statushouders moet zorgvuldig worden gekeken naar de gevolgen voor 

betrokkenen en de buurt: het concentreren van grote groepen in kwetsbare buurten is geen recept 

voor succes.  


