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WOORD VOORAF 
 

Ondersteunend aan de komende verkiezingen voor de gemeenteraad, biedt de 
VVD-Bestuurdersvereniging u de Leidraad gemeenteraadsverkiezingen 2010 - 
2014 aan. De afdelingen kunnen desgewenst gebruik maken van dit document 

bij het opstellen van hun lokale verkiezingsprogramma. 
 

Bewust is gekozen voor een meer uitgesproken leidraad dan in het verleden. De 
commissie heeft aansluiting willen zoeken bij de onlangs vastgestelde beginsel-
verklaring van de VVD. Nadrukkelijk is ervoor gekozen de leidraad relatief kort te 

houden. Vanzelfsprekend zijn er daardoor onderwerpen die kort of niet aan de 
orde komen. Het blijft een lokale afweging om thema’s al dan niet op te nemen. 

Sterker nog, het is aan uw afdeling om al dan niet gebruik te maken van deze 
leidraad. Het spreekt voor zichzelf dat wij hopen dat u uw voordeel doet met dit 

basisstuk. 
 
Het is niet mogelijk ‘actuele ontwikkelingen’ zoals bijvoorbeeld de economische 

crisis in de brede zin op te nemen in een leidraad. U kunt tot aan de verkiezingen 
zelf het best inschatten op welke wijze u hier lokaal inkleuring aan wilt geven.  

 
In tegenstelling tot voorgaande edities, treft u dit keer ook een lijst aan van ‘tips 
en trucs’ die u de komende tijd kunt betrekken bij uw campagne. 

 
Ik hecht eraan alle leden van de commissie te danken voor hun bijdragen. De 

discussies tijdens de bijeenkomsten waren zonder meer enthousiast en 
betrokken. Ook een woord van dank aan die partijcommissies die opmerkingen 
hebben gemaakt naar aanleiding van het concept. Dit geldt ook voor de 

Kamerleden die hebben willen reageren. 
 

Ik hoop dat u voorliggend document kunt gebruiken bij het positioneren van een 
herkenbare VVD in uw gemeente.  
 

 
Arno Brok 

Voorzitter commissie Leidraad 
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TIPS EN TRUCS 
 

1. “Denk en handel liberaal”: verdiep je hierin, ken de grondbeginselen.  
 

2. Ken ook de landelijke VVD-standpunten, want hier word je ook mee 

geconfronteerd tijdens de campagne. 
 

3. Maak een puntenplan waar de kern van je campagne uit spreekt. Kies voor 
een beperkt aantal (bijvoorbeeld vijf speerpunten en besteed daarbij in 
ieder geval aandacht aan economie -in combinatie met bereikbaarheid- 

veiligheid en integratie). Geef deze een lokale inkleuring. 
 

4. Maak een draaiboek van de campagneperiode. Maak een financiële 
paragraaf. Wees concreet en realistisch. 

 
5. Evalueer de vorige campagne en bestuursperiode: bepaal de zwakke en 

sterke punten, kansen en bedreigingen. 

 
6. Let op dat het over de Gemeenteraadsverkiezingen gaat: geef richting aan 

lokale issues, neem een aantal concrete issues op die spelen. Laat zien dat 
de VVD dé lokale partij van Nederland is. 
 

7. Onderscheid je van de andere partijen: kiezers zullen hier veelal op letten. 
Dit kan gaan om standpunten, maar ook in wijze van profileren. 

 
8. Laat zien hoe de VVD ook buiten verkiezingen zichtbaar en bereikbaar zal 

zijn: maak zichtbaar de lokale permanente campagne. 

 
9. Zorg dat je kandidatenlijst een goede afspiegeling is van je leden en 

gemeenschap. 
 

10. Zoek heldere, korte pakkende teksten die blijven ‘hangen’. 

 
11. Voor standpunten: kijk, vergelijk en zoek aansluiting bij de VVD-afdelingen 

rondom je gemeente. 
 

12. Voor vragen, ideeën, ondersteuning, landelijke inbreng etc. benader je de 

Kamercentrale of het Algemeen Secretariaat. 
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WAAR STAAT JOUW VVD VOOR 
 

1. De VVD staat voor financieel solide beleid.  
 
2. De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, 

eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De VVD wil een 
gemeente waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buiten-

gewoons te maken van hun leven. Wij staan voor een eerlijke gemeente! 
 
3. De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samen-

leving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. 

 
4. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. De VVD gaat in 

offensief tegen de terreur van de middelmaat. De VVD wil er zijn voor ieder 
die iets van zijn of haar leven wil maken. De VVD gaat uit van de eigen 
kracht van mensen. Als mensen een steuntje nodig hebben, kunnen ze op 

de VVD rekenen. 
 

5. Met vrijheid moet zorgvuldig worden omgesprongen. Daarom ben je 
verantwoordelijk voor je medemens en moet je rekening houden met de 
belangen van toekomstige generaties. 

 
6. De VVD staat voor een democratische transparante gemeente waar mensen 

de ruimte krijgen. Inwoners hebben gelijke rechten en grondrechten worden 
gewaarborgd.  

 

7. Alle mensen behoren gelijke mogelijkheden tot ontplooiing te krijgen. De 
VVD staat voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase. 

Onderwijs dient gericht te zijn op ontplooiing van de persoonlijkheid en 
ontwikkeling. Goed onderwijs gedijt het best in een kleinschalige omgeving 
en niet in grote leerfabrieken. 

 
8. De VVD staat voor een gezonde markteconomie waar we oog hebben voor 

de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent iedereen die daar geestelijk 
en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om 
te voorzien in het levensonderhoud.  

 
9. De VVD staat voor een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid. 

Inwoners worden goed geïnformeerd en worden betrokken. 
 
10. De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en 

aanspreekbaar is. Een overheid zonder bureaucratie en mét zo min mogelijk 
maar wel heldere regels. De VVD wil een herkenbare gemeente. 
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SOLIDE EN EERLIJK BESTUUR 
 

1. Jij bent er niet voor het bestuur, het bestuur is er voor jou! De VVD wil geen 
‘betuttelbestuur’. De gemeente enthousiasmeert, motiveert, en ondersteunt.  

 

2. De gemeente betrekt jou bij de voorbereiding van beleid en plannen. De 
gemeente informeert je, vraagt je mening, praat met je. Want aan het eind 

van een traject praat je niet meer met elkaar maar schrijf je bezwaar-
schriften en kom je terecht in ellenlange procedures, die vaak alleen maar 
verliezers opleveren.  

 
3.  Deze VVD is er ook voor om eerst met jou open te praten voordat wordt 

geconcludeerd dat er een ‘echt’ conflict is. We zijn voor mediation. 
 

4. Jouw gemeente werkt snel en doelmatig, komt afspraken na en legt open 
verantwoording af.  

 

5. Het is vanzelfsprekend dat raads- en commissievergaderingen in jouw 
huiskamer zijn te ontvangen en zijn terug te zien op internet. Alle openbare 

gemeentelijke stukken zijn niet alleen op het gemeentehuis in te zien, maar 
staan ook op internet.  

 

6. Zowel raad als college zitten niet alleen in stadhuis of gemeentehuis. Ze 
leggen periodieke wijkbezoeken af en gaan regelmatig naar bedrijven en 

maatschappelijke instellingen.  
 
7. De VVD is voor krachtige gemeenten. Herindeling is geen besmet woord. 

Het kan een middel zijn om een sterke gemeente te krijgen. Bij herindeling 
gaat het om maatwerk, waarbij gewoon zakelijke afwegingen in het belang 

van doelmatigheid voor jou en andere inwoners moeten worden gemaakt. 
 
8. Sterke gemeenten verminderen de bestuurlijke drukte en voorkomen dat 

rijk en provincies de gemeenten te dicht op de lip zitten. Sterke en grotere 
gemeenten zijn geen bedreiging maar juist een kans voor goed 

functionerende steden en dorpen. 
 
9. De VVD neemt bestuursverantwoordelijkheid. Wij staan voor een concreet 

bestuursprogramma met afrekenbare doelstellingen. We stellen een contract 
op tussen inwoner en bestuur. 

 
10. VVD-wethouders en -raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en 

betrouwbaar. We werken in openbaarheid, zodat jij kunt volgen wat wij 

doen. VVD-bestuurders zijn eerlijke bestuurders! 
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DIENSTVERLENING VOOR DE INWONERS 
 

1. De gemeente is dienstbaar. De gemeente is een serviceorganisatie voor 
rijbewijzen, voor paspoorten, voor vergunningen. We maken voor jou zoveel 
mogelijk één loket. Een digitaal loket dat 24 uur open is, is voor de VVD 

vanzelfsprekend. 
 

2. Jouw gemeente werkt met een goede prijs-kwaliteitsverhouding en met 
openingstijden die passen. De gemeente biedt je de mogelijkheid om 
persoonlijke afspraken te maken. 

 
3. Als reactietermijnen door de gemeente niet worden gehaald, dan betaalt de 

gemeente je een ‘boete’! 
 

4. Ambtenaren zijn dienstverleners, en zijn dus ‘gewoon’ aardig voor en mee-
denkend met jou. Ze bellen je terug en zorgen dat jouw brieven en e-mail 
op tijd, juist en begrijpelijk worden beantwoord.  

 
5. De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papier-

werk, en trage, niet op elkaar afgestemde procedures ondernemers en 
burgers belemmeren. Wij zijn dan ook voor deregulering en optimalisering 
van de dienstverlening. Wij willen voorkomen dat jij en het bedrijfsleven 

onnodig last ondervinden van regels. De basis van elke goede relatie is 
vertrouwen.  

 
6. De VVD wil dat vergunningen waar mogelijk worden afgeschaft, samen-

gevoegd of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Dus 

bijvoorbeeld geen collectevergunning, ventvergunning, uitritvergunning, 
objectvergunning of evenementvergunning. 

 
7. De VVD vindt dat, wanneer het afschaffen van vergunningen of het ver-

vangen door algemene regels niet mogelijk is, een vergunning automatisch 

aan jou verleend wordt als de gemeente de termijnen overschrijdt. Boetes 
en fictieve goedkeuring zijn goede instrumenten tegen bureaucratie. 

 
8. De vermindering van de regeldruk wil de VVD bereiken door de geldigheids-

duur van vergunningen te verlengen en door te voorkomen dat voor één 

zaak in drie formulieren grotendeels hetzelfde wordt gevraagd.  
 

9 De VVD wil dat er één collegelid verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
de vermindering van de regeldruk. Alle portefeuillehouders nemen 
verantwoordelijkheid om de regeldruk in hun portefeuille te verminderen. 

 
10. Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te hand-

haven zijn, moeten worden afgeschaft. Handhaving vindt integraal plaats. 
Geen controle op controle door elke keer een verschillende ambtenaar. Eén 
controle zo mogelijk gezamenlijk met andere bestuurslagen.  
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11. De invoering van de omgevingsvergunning vraagt een forse inspanning van 
de gemeente. De VVD vindt dat bij de invoering evenwicht moet zijn tussen 

de te behalen efficiëncyvoordelen en de met de invoering gepaard gaande 
kosten.  

Bij het uitgangspunt dat leges kostendekkend zijn, vindt de VVD dat de 
gemeente de plicht heeft om kostenefficiënt te handelen en transparant 
kosten inzichtelijk moet maken. 

 
 

DEGELIJK EN SOLIDE FINANCIEEL BELEID  
 
1. De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! Jouw VVD wil niet meer 

geld uitgeven dan nodig is en dan we hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat 
iedere euro die de gemeente uitgeeft uit belastinggeld komt dat we met 

elkaar opbrengen. De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met 
de haar toevertrouwde middelen. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het 
motto. 

 
2. De gemeentelijke financiën staan door de kredietcrisis onder druk. Het 

financieel beleid is een evenwichtige mix tussen degelijk financieel beheer 
en een investeringspatroon dat een bijdrage levert aan het op tempo 
houden van de economie. 

 
3. Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor de VVD 

vanzelfsprekend wanneer daarmee voordeel kan worden behaald. 
 
4. De VVD wil een sluitende (meerjaren-) begroting voor een gezonde 

financiële situatie. De begroting heeft voldoende buffer om risico’s op te 
vangen. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Dit 

geldt ook in crisistijd. Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, wordt eerst 
een streep gehaald door bestuurlijke bijzaken waar gemeenten niet over 
gaan. 

 
5. Jouw VVD wil steeds bekijken of wat we doen nog zinvol en noodzakelijk is. 

Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het met bestaande middelen 
kan. 

 

6. De VVD staat ten principale kritisch tegenover de OZB. De VVD wil de OZB-
heffing voor bedrijfsgebouwen en burgers niet als melkkoe gebruiken. De 

VVD is voor het hanteren van de ‘nullijn’. 
 
7. Jouw VVD is tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau 

en blijft scherp op het nut van bestaande belastingen. De VVD is voor-
stander van het afschaffen van deelbelastingen zoals de hondenbelasting, 

toeristenbelasting en forenzenbelasting. Vaak zijn de kosten om ze binnen 
te krijgen hoger dan de opbrengsten. 

 

8. Ieder raads- en collegeprogramma bevat een financiële paragraaf. 
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VEILIGHEID 
 

1. Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de 
gemeente. Jij en jouw eigendommen moeten worden gerespecteerd. 
Iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid.  

 
2. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng opgetreden 

wordt.  
 
3. Veiligheid is meer dan branden blussen, de gevolgen van rampen aan-

pakken en vechtpartijen stoppen. Het gaat ook om ‘subjectieve’ veiligheid: 
zorgen dát jij je veilig voelt. 

 
4. Veiligheidsplannen maken is één, uitvoeren is twee. De VVD wil dat strak 

wordt gestuurd op resultaten. Er wordt gerapporteerd aan de inwoners en 
de gemeenteraad. 

 

5. De VVD wil overlastgevende jongeren en hun ouders aanspreken op hun 
gedrag. De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veilig-

heid door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en 
hen individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren naar 
het rechte pad. 

 
6. Jouw gemeente helpt jou je woning veilig te maken. Door het actief 

stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen, het gebruik van rookmelders en 
branddekens en door het betrekken van brandweerdeskundigheid bij 
bouwvergunningen. 

 
7. Op de politie mag in geen geval worden bezuinigd. De politie moet zoveel 

mogelijk zichtbaar op straat aanwezig zijn.  
 
8. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die jouw 

buurt als hun broekzak kennen. De wijkagent moet bekend zijn in de buurt 
en eenvoudig en direct bereikbaar zijn.  

 
9. Het strak volgen van veelplegers kan heel veel criminaliteit voorkomen en 

oplossen. Technologie kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door het gebruik van 

cameratoezicht en helmcamera’s. 
 

10. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere 
hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van 
vrijwilligers moeten een veel hogere prioriteit krijgen. 

 
11. De lokale brandweer en ambulances moet de wettelijke aanrijtijden halen. 

Operationele grenzen zijn belangrijker dan gemeentegrenzen.  
 
12. De VVD wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers verbeteren 

met behulp van de veiligheidsregio. Vanzelfsprekend is dat er meer, 
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realistisch en samen geoefend wordt door politie, brandweer, rampen-
bestrijding, gezondheidsdiensten en overheden. 

 
13. Geweld achter de voordeur en in het privé-domein is een ongewenst 

maatschappelijk verschijnsel.  
 

14. De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, 

bijvoorbeeld door gebiedsontzegging. 
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JOUW LEVEN  
 

ONDERWIJS: KENNISOVERDRACHT WEER CENTRAAL 
 

1. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun 
kind(eren).  

Het opvoeden van kinderen is de belangrijkste, maar een moeilijke taak 
voor ouders. Het kunnen krijgen van ondersteuning bij de opvoeding is voor 
de VVD een vanzelfsprekende zaak. 

 
2. Scholen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennis-

overdracht en sociale vaardigheden weer centraal staan. Dat is dé taak van 
de scholen. Alle andere activiteiten zoals kinderopvang, sport en culturele 
activiteiten worden in samenwerking met andere organisaties vormgegeven, 

bijvoorbeeld in het concept van de brede school voor basis- en voortgezet 
onderwijs. 

 
3. Een veilige schoolomgeving is een must. Hier horen het creëren van een 

verkeersveilige omgeving door middel van schoolzones, veilige oversteek-
plaatsen en veilige fietsroutes bij.  

 

4. De VVD wil dat hard opgetreden wordt tegen voortijdig schoolverlaten en 
ongeoorloofd schoolverzuim. Leerplichtambtenaren werken nauw samen 

met scholen en zorgaanbieders om uitval te voorkomen en risicojongeren zo 
snel mogelijk te signaleren en te helpen. De VVD wil dat hulpverleners goed 
samenwerken bij de aanpak van en hulpverlening aan risicojongeren en hun 

ouders.  
 

5. Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen en draagt bij aan 
emancipatie van minderheden in de Nederlandse samenleving. Een goede 
beheersing van de Nederlandse taal en rekenen zijn voor iedereen 

essentieel en zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren in de Nederlandse 
samenleving. 

 
6. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkel-

achterstand te vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse 

educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken. 

 
7. De VVD wil de samenwerking tussen het (voorbereidend) beroepsonderwijs 

en lokale bedrijven actief stimuleren. Samenwerkingsverbanden tussen 

onderwijs en bedrijven zijn belangrijk om het onderwijs beter af te stemmen 
op de dagelijkse beroepspraktijk. Omgekeerd stellen bedrijven zich open 

voor leerlingen, zowel voor kennismaking, stages als praktijklessen. 
 
8. Het is in belang van gemeenten dat scholen goed presteren! In het 

onderwijs wordt op scholen de basis voor de samenleving gelegd. De 
gemeente neemt hierbij een actieve houding aan.  
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9. Ouders hebben een vrije schoolkeuze. De gemeente bepaalt niet naar welke 
school een kind gaat. 

 
 

LEREN EN BLIJVEN LEREN 
 

1. De VVD wil dat je de kans krijgt om te leren ongeacht je leeftijd. Daardoor 
creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling 

en ontplooiing.  
 
2. Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De 

VVD wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. 
 

3. Volwasseneneducatie biedt goede mogelijkheden om actief mee te doen in 
de samenleving. Door het leren van de taal te combineren met een 
opleiding die leidt tot een startkwalificatie worden twee vliegen in één klap 

gevangen. Om mensen perspectief te bieden is uitzicht op een (duurzame) 
betaalde baan van belang. De VVD ziet het liefst dat mensen tijdens de 

opleiding zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen.  
 
 

IMMIGRATIE EN INTEGRATIE  
 
1. Gebrekkige integratie is een veenbrand. De VVD wil niet het hoofd afwenden 

dat de brand vanzelf overgaat, maar de brand blussen.  

 
2. Integreren is meedoen. Geïntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de 

samenleving: je spreekt de taal, werkt, betaalt belasting, stemt, houdt je 
aan de wet, stuurt je kinderen naar school en voelt je verbonden met de 
Nederlandse gemeenschap en bent betrokken bij je omgeving.  

 
3. De VVD wil aandacht voor kinderen in achterstandssituaties en hun ouders 

door het bieden van scholingsmogelijkheden om de taal en een vak te leren.  
 
4. Zonodig wordt per risicogezin één begeleider aangesteld die verantwoor-

delijk wordt voor het overheidsoptreden richting het gezin (hulpverlening en 
justitie). 

 
5. Gemeenten voeren een actief integratiebeleid. De VVD is tegen etnisch 

gerichte culturele subsidies. 
 
6. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat vrouwen én mannen of meisjes én 

jongens bij sport of andere activiteiten samen optrekken. Bij gemeentelijke 
subsidies is dit een eis. 

 
7. Vrouwen worden binnen diverse groepen in een ondergeschikte rol 

gedwongen. Door preventie en bescherming wordt ondersteuning geboden 

aan vrouwen in de verdrukking. Meisjes én jongens, vrouwen én mannen 
moeten doordrongen zijn van iedere gelijkwaardigheid en gelijke rechten.  
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8. De politie moet attent zijn en reageren op cultureel bepaald geweld, zoals 

eerwraak, genitale verminking en ontvoering. Er moet laagdrempelige en 
snel beschikbare hulp geboden worden. 

 
9. De VVD wil een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor álle illegalen en 

accepteert niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen in 

welke vorm, direct of indirect, ondersteunt.  
 

 

ZORG EN WELZIJN: GEEN BETUTTELING MAAR 
BETROKKENHEID 
 
1. Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VVD gaat daarbij niet uit 

van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te 
kunnen doen?”. 

 
2. Voor ons is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Ons doel is dat jij mee kunt 

doen in de samenleving. Dat je daarbij zelf kunt kiezen hoe je meedoet, is 

onze liberale uitwerking. Keuzevrijheid staat voorop: je krijgt de mogelijk-
heid om te kiezen uit meerdere aanbieders of een persoonsgebonden 

budget. 
 
3. De VVD wil dat de gemeente de randvoorwaarden schept om jou in staat te 

stellen je eigen manier van participatie te bepalen. Daarbij willen we wel dat 
gekeken wordt of jouw directe sociale omgeving je kan ondersteunen bij het 

oplossen van een beperking die belemmerend is bij de participatie. Lukt dat 
niet, dan krijg je ondersteuning van de gemeente. 

 

4. De VVD vindt inbreng vanuit de lokale Wmo-raad belangrijk om het beleid 
en de voorzieningen nog beter op jouw wensen af te stemmen. Deze raad is 

breed samengesteld. 
 
5. De VVD denkt vanuit de inwoners en dat betekent voor ons ook relaties 

leggen met andere beleidsterreinen. Langetermijnbeslissingen, zoals de 
bouw van een nieuwe wijk, moeten bekeken worden op de gevolgen die dat 

hebben voor jouw woongenot, welzijn en zorg.  
 

6. De VVD wil het traditionele ‘doelgroep denken’ uitbannen. Jij bent een 
individu en zo willen we jou ook benaderen. Ook zonder doelgroepbeleid kan 
er aandacht zijn voor: mantelzorgers, ouderen en chronisch zieken. De VVD 

kiest ervoor om jouw beperkingen in ontwikkelingskansen om te zetten en 
om de drempels die jij ondervindt voor participatie op te heffen. Het gaat 

ons erom jou (weer) in je kracht te zetten.  
 
7. Voor de VVD is het vinden van een balans tussen algemene welzijns-

voorzieningen en specifieke individuele voorzieningen een voortdurende 
afweging. Wij erkennen de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de zorg 
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om inwoners en dus de zorg om jou. Het is voor de VVD echter geen 
automatisme om landelijke bezuinigingen om te zetten in nieuw 

gemeentelijk beleid.  
 

8. Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, zorgt de 
gemeente voor goede afstemming tussen de verschillende regelingen en de 
uitvoering daarvan. De VVD vindt dat gemeentelijke ouderenadviseurs hier 

nuttig werk kunnen verrichten. 
 

 

GEZONDHEIDSZORG 
 
1. Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat zij zelf 

alles doen om zichzelf in een goede conditie te houden. Als die conditie 
echter niet goed is, vindt de VVD dat er goede voorzieningen moeten zijn 
om hulp en ondersteuning te bieden. 

 
2. Lokaal gezondheidsbeleid is integraal beleid. Gezond bouwen en wonen, een 

goede luchtkwaliteit, veilige wegen, bereikbare sportvoorzieningen en een 
(gebouwde) omgeving die uitnodigen tot bewegen door alle leeftijds-
categorieën, dragen bij aan een goede gezondheid.  

 
3. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente voert daarom een actief en 

evenwichtig preventiebeleid. De VVD vindt goede voorlichting over gezonde 
leefwijzen en de schadelijke effecten van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik 
erg belangrijk. 

 
4. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert een belangrijke bijdrage aan het 

goed opgroeien van kinderen. De VVD vindt daarom dat de JGZ een 
essentiële rol vervult voor een goede toekomst van de kinderen in de 
gemeente.  

 
5. Jeugd en alcohol gaan op te vroege leeftijd samen. De VVD is bezorgd over 

de negatieve effecten die dat heeft op de ontwikkeling van jongens en 
meisjes en het gedrag op straat.  De gemeente voert een uitgebalanceerd 

beleid, waarbij vooral de jongeren en hun ouders worden aangesproken op 
het gebruik van alcohol. 
 

6. Verslaafden hebben hulp nodig. Als mensen de alcohol, drugs, het gokken of 
andere dwangmatige handelingen niet meer de baas zijn, coördineert de 

gemeente een integraal verslavingsbeleid. De VVD vindt dat behandeling, 
dagbesteding, wonen en het bieden van een perspectief op een gezonde en 
actieve toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

 
7. Een goed en effectief gezondheids- en zorgbeleid kan alleen tot stand 

worden gebracht als alle betrokken partijen eendrachtig samenwerken. De 
VVD vindt dat de gemeente hierbij krachtig de regie moet voeren. 
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8. Bij de jeugdzorg is er een goede afstemming tussen de instellingen. De VVD 
is tegen bestuurlijke drukte. De gemeente pakt de regie adequaat op en 

heeft oog voor preventie. 
 

 

CULTUUR  
 
1. De VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots 

bent op je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.  
 
2. Jouw VVD zet zich plaatselijk actief in voor eigen (cultuur-) historische 

evenementen, zoals Sint Maartenviering, passiespelen, carnaval, midwinter-
hoornblazen, skûtsjesilen, etc. Het behoud en vieren dragen bij aan het 

saamhorigheidsgevoel. 
 
3. Cultuur is een belangrijk onderdeel van jouw leven en jouw ontwikkeling. 

Voor de VVD geldt: “Voor wat, hoort wat”, zeker als je weet dat in Neder-
land gemeenten voor 40% bijdragen aan de gesubsidieerde cultuursector.  

 
4. Uitgangspunt voor de VVD is het culturele ondernemerschap. Instellingen 

dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Naast iedere 

euro subsidie, dient zelf één euro verdiend te worden. 
 

5. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. De 
VVD ondersteunt dit dan ook actief. 

 

6. Voor de VVD is de bibliotheek een culturele basisvoorziening. Deze dient 
dan ook op zondag open te zijn. De bibliotheek moet zich omvormen tot een 

brede informatiebank.  
 
7. Muziekonderwijs is voor de VVD ook een basisvoorziening. De VVD wil 

kinderen zo vroeg mogelijk in contact brengen met alle soorten muziek. 
Daarom kan de (regionale) muziekschool of harmonie op onze steun 

rekenen.  
 

8. Harmonieën, fanfares, koren, toneel en operette zijn laagdrempelige 
mogelijkheden om zelf aan cultuur te doen. De VVD bevordert deze door in 
de gemeentelijke subsidievoorwaarden de eis te stellen dat jaarlijks 

minimaal één openbaar optreden moet plaatsvinden. 
 

9. De VVD vindt dat musea vrij toegankelijk moeten zijn voor jeugd tot 18 
jaar.  

 

10. Voor de VVD heeft cultuuronderwijs een vaste plaats op de school. Ieder 
kind komt tijdens de schooltijd in aanraking met musea en kunst. 

 
11. De VVD staat voor een creatieve gemeente. Daarom staat jouw VVD voor 

meer verwevenheid tussen cultuur, creatieve industrie en economische 

ontwikkeling.  
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12. De VVD vindt dat het vergunningstelsel en de subsidiesystematiek voor 

monumenten veel eenvoudiger kan. Monumenten dragen bij aan cultuur-
historische waarden. De VVD wil dat inwoners actief betrokken worden bij 

het vaststellen van nieuwe monumenten in hun gemeente. 
 
 

SPORT 
 
1. Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, 

het activeert je. Door te sporten leer je normen en waarden, incasseren, 

doorzetten en samenwerken.  
 

2. Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de 
straat. De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 
nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten 

bewegen, liefst vijf uur per week. 
 

3. Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten. Sport en 
sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk.  

 

4. Breedtesport legt de basis voor topsport. Uitgangspunt voor topsport is 
daarbij dat de VVD niet treedt in de exploitatie van een topsportvereniging 

maar in de randvoorwaarden de vereniging tegemoet komt. Geen 
gemeentegeld voor de spits van het eerste elftal! 

 

5. Sportverenigingen worden in staat gesteld optimaal in te spelen op de 
veranderende vraag en werken daarbij actief samen met partners in de stad 

zoals onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en andere.  
 
 

WERK EN INKOMEN 
 
1. Voor de VVD is werk een topprioriteit. Jouw beste sociale voorziening is 

immers een betaalde baan. De Wet Werk en Bijstand wordt uitgevoerd 

vanuit het work first-principe. 
 

2. De VVD vindt dat sociale zekerheid geen hangmat is, maar een trampoline. 
Ons motto is “Maak werk van je uitkering”. Wanneer je weinig of geen kans 

meer hebt op werk, moet er een vangnet zijn.  
 
3. Voor de VVD is niks doen geen optie. De gemeente stimuleert je om aan het 

werk te gaan en/of te participeren. Meedoen is belangrijk. Dat moet ook via 
Wet Sociale Werkvoorziening, participatiebanen en leerwerktrajecten 

kunnen. Als je echt niet kunt werken, dan doe je vrijwilligerswerk. 
 
4. Re-integratie is gericht op duurzame uitstroom. 
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5. De VVD wil niet dat het armoedebeleid je gevangen houdt in een uitkering. 
We willen dat het armoedebeleid prikkels naar werk en participatie bevat.  

 
6. Het armoedebeleid bestaat voor de VVD uit twee delen: integrale schuld-

hulpverlening en (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten. De VVD wil 
het armoedebeleid uitbreiden met maatregelen die deelname aan de samen-
leving bevorderen voor mensen die geen zicht meer hebben op werk of voor 

kinderen in uitkeringsgezinnen. 
 

7. De VVD wil schulden voorkomen; aandacht voor budgetbeheer is belangrijk. 
Het niet-gebruik van voorzieningen gaan we tegen door je te informeren 
over mogelijke regelingen of automatisch toe te kennen als je er recht op 

hebt. 
 

8. De VVD wil zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Ook voor mensen die 
in een uitkeringssituatie zitten. Jouw zelfstandigheid staat voorop, maar het 
moet niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.  

 
9. De gemeente is verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van 

gemeenschapsgelden. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik 
van gemeenschapsvoorzieningen en gemeenschapsgeld heeft hoge 
prioriteit. 

 
10. De huidige economische recessie zal leiden tot meer werklozen en tot meer 

aanvragen om bijstand. De kwaliteit van de aanvraagafhandeling moet goed 
op peil blijven bij stijgende klantenaantallen bij gemeentelijke sociale 
diensten. Daarbij is met name de rechtmatige toekenning van groot belang: 

alleen de mensen die recht hebben op een uitkering mogen deze toegekend 
krijgen. 

 
11. De gemeente benut alle mogelijkheden voor fraudebestrijding door 

bestandsvergelijking te doen. De huidige privacybelemmeringen op dit 
terrein moeten worden opgelost. 

 

12. Aangevraagde en toegekende uitkeringen worden regelmatig op 
rechtmatigheid gecontroleerd. 

 
13. Jou fit houden voor de arbeidsmarkt, dat is de opdracht van de gemeente 

als je (even) zonder baan zit. In de huidige economische recessie werkt de 

gemeente met mobiliteitscentra om je waar mogelijk van baan naar baan te 
helpen. In mobiliteitscentra werken gemeente, werkbedrijf en werkgevers 

nauw samen. 
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ECONOMIE  
 

1. Werkgelegenheidsgroei komt vooral van het midden- en kleinbedrijf en het 
bestaande bedrijfsleven. Een goede relatie met deze sector is vanzelf-

sprekend. De VVD wil dat het gemeentebestuur periodiek met het bedrijfs-
leven overleg voert om over lokale maatregelen/acties in deze lastige 

economische tijd. 
 
2. Er is één gemeentelijk loket voor ondernemers. De relatie met het 

bedrijfsleven is gebaseerd op vertrouwen. 
 

3. De VVD wil dat parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen wordt 
gestimuleerd en bij nieuwe bedrijventerreinen vanaf het begin geregeld 
wordt.  

 
4. De VVD wil dat de gemeente voldoende bedrijfslocaties beschikbaar heeft. 

Wij willen dat er voldoende en divers aanbod is waaronder ook locaties voor 
wonen en werken. In regionaal verband wordt dit afgestemd. 

 

5. De VVD wil dat zorgvuldig met de ruimte wordt omgesprongen. Daarom 
willen wij oudere bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren in 

samenwerking met het bedrijfsleven. 
 

6. De VVD wil het bedrijfsleven en het onderwijs bij elkaar brengen. 
Uitwisseling van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig, zodat 
leerlingen en werkenden beter zijn toegerust voor de arbeidsmarkt.  

 
7. De VVD vindt dat winkeliers zelf kunnen beslissen over hun openingstijden, 

ook op zondag. 
 
8. De VVD wil dat gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca de 

promotie (en citymarketing) gezamenlijk oppakken en zorgen voor een 
attractief pakket van evenementen en activiteiten die zorgen voor meer 

bezoekers. 
 
9. De VVD wil dat de gemeente streeft naar gelijke regels voor iedereen. 

Oneerlijke concurrentie, zoals bijvoorbeeld sportkantines, wordt 
tegengegaan.  

 
 

RECREATIE EN TOERISME 
 

1. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. De 
VVD wil deze sector stimuleren en vindt dat de gemeente hierin (in 
regionaal verband) een aanjaagfunctie heeft. 

 
2. De VVD is voorstander van medegebruik en toegankelijkheid van 

natuurgebieden. 
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3. De VVD wil de seizoenen waarin ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten 
uitoefenen niet beperken. Ook in voor en naseizoen is er vraag. 

 
 

AGRARISCHE SECTOR 
 

1. De VVD wil dat het agrarisch ondernemerschap in Nederlandse gemeenten 
weer zichtbaar wordt gewaardeerd. Geen onnodige onttrekking aan land- en 

tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’. De combinatie waarbij 
agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen (zogenaamde groene 
diensten) wordt gestimuleerd. 

 
2. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met 

recreatie/toerisme of natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 
 
3. De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, 

zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de 
agrarische sector stimuleren.  

 
4. De VVD wil dat agrarische ondernemers in overleg met de gemeente 

voldoende ruimte krijgen om voor goede (tijdelijke) huisvesting van 

seizoenarbeiders zorg te dragen. Overlast dient met kracht te worden 
bestreden. 

 
5. In gemeentelijke waterplannen wordt expliciet aandacht geschonken aan de 

waterhuishouding voor agrariërs. Verduurzaming en voorzien in de eigen 

waterbehoefte worden gestimuleerd. 
 

6. De woonfunctie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor de 
gewone agrarische bedrijfsvoering.  
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JOUW BUURT  
 

WONEN 
 

1. De VVD wil dat er voldoende vrije kavels beschikbaar zijn, waar 
toekomstige bewoners hun individuele woonwensen kunnen invullen. 

 
2. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is 

goed voor de leefomgeving. Particulier opdrachtgeverschap en consument-

gericht bouwen worden gestimuleerd. 
 

3. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huur-
woningen. De VVD wil ook starters woningen in de koopsector. 

 

4. De VVD wil in samenwerking met woningcorporaties en project-
ontwikkelaars zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen en naar 

oplossingen voor toekomst bestendig bouwen. 
 

5. De VVD wil dat de gemeente met woningbouwcorporaties afrekenbare 
prestatieafspraken maakt. Zij worden ook aangesproken op de 
leefbaarheid. 

 
6. Jouw VVD wil de welstandscommissie afschaffen. Alleen voor 

monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten moet een 
commissie bestaan. 

 

7. Slechte woonwijken wil de VVD een transformatie laten ondergaan. Als 
wijken aangepakt worden, wees dan niet te zuinig met sloop. 

Vanzelfsprekend worden er ook nieuwe koopwoningen gebouwd. 
 
8. Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven 

aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In 
woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen. 

 
9. De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De gemeente speelt 

daar op in maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gebouwd moet worden. 

 
10. De VVD is voor een stringente aanpak van kraken. Handen af van het 

eigendom van een ander! De gemeente heeft maatregelen om leegstand te 
bestrijden. 

 

 

WOON- EN LEEFOMGEVING  
 
1. Een schone wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van jouw buurt. Daar kun 

jij zelf ook aan bijdragen door het onderhouden en schoonhouden van 
tuin/balkon en straat; de gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte. 
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2. Verslonzing werkt verdere verloedering in de hand. Daarom wil de VVD 
wildplassen, hondenpoep, etc. aanpakken en vernielingen snel herstellen. 

 
3. De VVD vindt dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Dit betekent 

dat wetten en regels voor iedereen op gelijke wijze worden gehandhaafd. 
 
4. De VVD wil werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatieprojecten 

inzetten bij het onderhoud van de openbare ruimte. 
 

5. De VVD wil dat de gemeente rotte plekken in de buurt aanpakt in nauwe 
samenwerking tussen politie, welzijn en wijkbeheer.  

 

6. Voor ergernissen in de openbare ruimte, wil de VVD de bestuurlijke boete 
invoeren. 

 
7. De VVD wil dat er één klachtennummer is bij de gemeente waar overlast 

gemeld kan worden en snel opgelost wordt. 

 
8. De VVD wil dat de gemeente in nauwe samenwerking met politie, de 

vreemdelingendienst en justitie overlastgevende situaties consequent 
aanpakt. Hierbij horen voor ons de bestrijding van illegaliteit en illegale 
bewoning en kraken, de aanpak van huisjesmelkers en de sluiting van 

overlastgevende en verloederde panden alsmede de overlast zonder 
drugsgebruik. 

 
9. De VVD is tegenstander van erfpacht. Afkoop van erfpacht moet altijd 

mogelijk zijn. 

 
10. De gemeente moet terughoudend zijn met het toerekenen van kosten aan 

de grondexploitaties. 
 

11. Als door de crisis grondexploitaties onder druk komen te staan is de VVD 
voor bijvoorbeeld het afboeken van verliezen. Problemen worden bij ons 
nooit doorgeschoven naar de toekomst! 

 
12. Als door de economische crisis bepaalde woningbouwplannen niet meer 

uitvoerbaar zijn, kiest de VVD voor het wijzigen van bestaande plannen. Een 
woonplan mag niet statisch zijn. 

 

 

MILIEU EN GROEN 
 
1. De VVD wil geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. De 

gemeente stelt geen eisen boven de wettelijke eisen. 
 

2. Bodemverontreiniging voorkomen we onder meer door preventie. Een 
systematische aanpak van vervuilde terreinen is noodzakelijk.  
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3. De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf 
het goede voorbeeld moet geven. Dit kan bijvoorbeeld door duurzaam 

bouwen, zon- en windenergie en andere vormen van duurzame energie.  
 

4. Een gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen 
wil de VVD de openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten. Waar groen 

verdwijnt moet dit worden gecompenseerd. 
 

5. De vervuiler betaalt. Goed gedrag wordt beloond. De VVD staat voor een 
efficiënt afvalsysteem waarbij de burger zelf een keuze kan maken qua 
aantallen bakken en milieustraten. 

 
6. De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de 

hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de 
resterende afvalstroom. De afvalstoffenheffing is kostendekkend. 

 

7. De VVD wil dat de groencontainer in het warme zomerseizoen iedere week 
wordt geleegd. 

 
8. Via aparte inzameling en reparatie van afgedankte spullen kan hergebruik 

bevorderd worden. Recycling biedt perspectief. Daarom zijn we voor aparte 

inzameling.  
 

9. De VVD wil dat panden worden aangesloten op de riolering. Waar dat niet 
kan of heel duur is, wordt voor alternatieven gekozen. Uitgangspunt is dat 
alleen aangesloten panden rioolheffing betalen. 

 
10. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten wordt het regenwater 

niet meer op de riolering geloosd, maar anderszins opgeslagen of 
afgevoerd. Bij herstructureringsprojecten wordt gekeken naar het scheiden 

van hemel- en afvalwater. 
 
 

VERKEER EN VERVOER  
 
1. De VVD respecteert jouw keuze voor mobiliteit. Jij bepaalt zelf wel of je gaat 

lopen, de fiets of de auto neemt of gebruik maakt van bus, trein of taxi. 

 
2. Auto’s moeten rijden, doorstroming bevordert de luchtkwaliteit. Files van en 

naar jouw gemeente toe, maar ook binnen jouw gemeente moeten worden 
aangepakt. De aansluiting van openbaar vervoer moet beter. 

 

3. De bereikbaarheid van gemeentes hangt in toenemende mate af van de 
infrastructuur om de steden heen. De VVD wil daarom afspraken maken met 

de rijksoverheid, provincie en regio’s om de bereikbaarheid te verbeteren. 
 
4. De VVD vindt het verkeerd wanneer de auto eenzijdig als melkkoe wordt 

gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. 
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5. Gratis vervoer en parkeren bestaat niet! Aan de orde is wie in redelijkheid 

welke kosten draagt en wat slimme investeringen zijn. Uitgangspunt is dat 
de gebruiker of belanghebbende betaalt. 

 
6. De VVD wil verkeersmanagement inzetten, dus de auto leiden naar de 

wegen waar op dat moment geen files staan. Via snelle slimme route-

informatie kan soms ook worden aangegeven dat een overstap op trein of 
bus sneller is. Zo kies jij elke keer opnieuw zelf uit actuele informatie.  

 
7. De VVD vindt dat parkeren niet mag frustreren. De gemeente zorgt dat er 

voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Jouw gemeente is geen 

Utopia waar ook bij slecht weer iedereen de fiets neemt.  
 

8. De gemeente stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeer-
garages. Door slimme kleine investeringen kunnen veel parkeergarages van 
kantoren en bedrijven met name in het centrum ook op koopavonden, 

zaterdagen en koopzondagen benut worden. 
 

9. De VVD wil goede, veilige en bereikbare transferia. Openbaar vervoer wordt 
door ons niet gezien als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling. 
Fietsen wil de VVD stimuleren. Goede en veilige fietsroutes moeten jou 

verleiden om vaker de fiets te nemen. Ook voor fietsen moeten er 
voldoende stallingruimten zijn. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE  
 

1. De gemeente staat voor een krachtig en goed bestuur. Als eerste overheid 
heeft de gemeente te maken met veranderende en steeds complexer 
wordende taken. Om deze  ambities waar te maken vindt de VVD het 

vanzelfsprekend dat de gemeente beschikt over een gemotiveerd, 
deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, dat zich moeiteloos aanpast aan 

de veranderende eisen die burgers en samenleving stellen. 
 

2. De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever door middel 

van een goed personeelsbeleid met een actief scholingsbeleid, een leeftijds-
bewust personeelsbeleid, flexibele werktijden en loopbaanbeleid.  

 
3. De gemeente als goede werkgever verwacht van de ambtenaren dat zij zich 

ontwikkelen en met de tijd meegaan. Regelmatige beoordeling op prestaties 
en het daaraan verbinden van positieve en negatieve consequenties is voor 
de VVD vanzelfsprekend. De VVD wil dat het personeel bij de gemeente 

alleen periodieken toegekend krijgt bij goed functioneren. 
 

4. De VVD wil een kleine ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. Voor de 
VVD zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: 
verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. 

 
5. Ambtenaren voeren beleid uit dat door het bestuur is vastgelegd. Hand-

having kan soms leiden tot agressie bij burgers. Het bestuur zorgt er te 
allen tijde voor dat zij achter de ambtenaren en hulpverleners staan en deze 
beschermt tegen agressie en geweld. De gemeente voert hier een actief 

beleid. 
 

 
 


