VVD: voor een pro-actieve Gemeente Coevorden!
“Ik wil leven in een omgeving….”

Verkiezingsprogramma VVD Netwerk Coevorden
Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022

Coevorden, november 2017

Voorwoord van de fractie
VVD verenigt!
Ook voor de komende bestuursperiode is VVD Coevorden erin geslaagd zeer geschikte kandidaten te
vinden die bereid zijn hun kennis en kunde voor de mensen in de gemeente in te zetten. Vooral de
bestuurlijke kwaliteiten zijn aanwezig om de gemeente op een professionele wijze te besturen.
De komende bestuursperiode zal in het teken staan van een ander soort bestuur. De bezuinigingen
van de afgelopen jaren hebben er namelijk fors ingehakt.
We kunnen constateren dat door het herstel van de economie en (te) forse bezuinigingen de
gemeentelijk financiën op orde zijn. Het is nu tijd om waar teveel is gesneden in de voorzieningen,
dit te herstellen. De leefbaarheid en het aanzicht van de dorpen en wijken moet weer op niveau
worden gebracht. Centraal staan de verenigingen in onze dorpen en wijken. Gaat het met hen goed,
dan gaat het met de hele gemeente goed!
Er moet ruimte zijn voor de wijk-en dorpsbesturen om een luisterend oor te zijn voor de lokale
gemeenschap. Daar moet het lokale gemeentelijk beleid op worden afgestemd. Het benodigde geld
vinden we in het stimuleringsfonds.
Door een goed leef- en werkklimaat kunnen maatschappelijke veranderingen als kans worden gezien.
Slim en creatief omgaan met deze veranderingen zullen ervoor zorgen dat we de toekomst niet
somber maar positief tegemoet kunnen zien. Coevorden moet een mooie attractieve gemeente
blijven.
Er wordt al veel samengewerkt in Zuid Oost Drenthe en dit zal verder toenemen, zowel op sociaal,
maar ook op economisch gebied. De VVD steunt het project Vierkant voor werk, dat in regionaal
verband wordt uitgevoerd. De gemeente heeft daarbij een aanjaagfunctie om ontwikkelingen te
stimuleren, maar moet deze niet zelf uitvoeren. Dat moeten we namelijk met zijn allen doen! In het
sociaal domein is de tijd rijp om mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid te geven.
Kortom: de knop moet om en er is absoluut ruimte om de zaken te regelen binnen onze mooie
gemeente. De VVD heeft de energie om zich 100% in te zetten voor onze prachtige gemeente
Coevorden en deze naar een hoger plan te tillen.
Namens de fractie en het Bestuur van Netwerk VVD Coevorden,
Fractievoorzitter: Laurent Zeegers
Bestuursvoorzitter: Bertil Bouwhuis
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IK WIL LEVEN IN EEN OMGEVING…
…WAAR HET PRIMA LEVEN IS
…WAAR JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN
We willen dat er, zowel in de stad als in de dorpen, voldoende koopwoningen zijn voor starters en
dat er voldoende kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe
woonvormen. Leegstaande boerderijen en scholen kunnen hiervoor worden gebruikt.
Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Wij willen
daarom de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. De gemeente spreekt
woningcorporaties aan op "scheef wonen" en het actief stimuleren van doorstromen.
Wij vinden dat relevante regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar moeten zijn
voor inwoners die willen weten welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen aan te passen.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn
we voor het verlagen of minimale verhoging (< inflatiepercentage) van de belasting op eigen
woningbezit (OZB).
We willen liever oude bedrijventerreinen verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aanleggen. Zodra
een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan kijkt de gemeente of het terrein om kan
worden gezet naar woningen of het anders terug te geven aan de natuur.
We willen eenduidig beleid met betrekking tot verblijf/wonen in recreatieparken. Om verpaupering
en verlies van het recreatieve karakter te voorkomen moet er duidelijkheid komen over de status
van de parken. Daar moet ook op worden gehandhaafd.

…WAAR JE AFVAL MAKKELIJK KWIJT KUNT, HET WATER SCHOON IS
EN HET GROENONDERHOUD OP NIVEAU IS
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren
aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert
het schoonhouden van de eigen wijk en buurt en stimuleert een gescheiden afvalinzameling. Een
beter en groener milieu begint bij ons zelf. En het verlaagt de afvalstoffenheffing!
De afgelopen jaren is te fors bezuinigd op het groen onderhoud en de wegen. Deze bezuiniging moet
worden teruggedraaid om meerkosten in de toekomst te voorkomen. Een nette omgeving is een
primaire taak van de gemeente. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti
en andere verrommeling wordt aangepakt. Vernielingen van algemene zaken worden snel hersteld
waarbij de door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de veroorzaker.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. De VVD is voor stimulering
van een circulaire economie. Producten dienen zoveel mogelijk te worden hergebruikt en
waardevernietiging moet worden geminimaliseerd.
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Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
Het scheiden van het afval is belangrijk voor ons milieu maar moet betaalbaar zijn. Het betalen
hiervan op basis van gewicht is wat betreft de VVD niet aan de orde, dus geen zogenaamde
gedifferentieerde tarieven.
Aan de kosten van afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil moet door alle
gebruikers worden bijgedragen. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren
worden neergelegd.

…WAAR JE KUNT GENIETEN VAN DE NATUUR
De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar,
maar gaan hand in hand. Ook binnen de gemeente Coevorden. Wij stimuleren de aanleg van een
Drentse wandelpadenroute. Het onderhoud van de schansen moet frequenter worden gedaan.
Extra milieuregels zijn wij tegen. Ook subsidiering moet worden geminimaliseerd.

…WAAR VERVOER VAN A NAAR B VLOT GAAT
Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Wij pleiten voor
het aanpassen van de provinciale weg Emmen –Beilen om de Noordkant van de gemeente
Coevorden beter te ontsluiten. Wij dringen er bij de provincie sterk op aan om deze te verdubbelen.
Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst (bijvoorbeeld de elektrische
fiets), waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Goede fietsroutes en voldoende
stallingruimtes bij de stations en bushaltes horen daarbij.
Openbaar vervoer moet goed zijn en voldoen aan de vraag. Het openbaar vervoer is geen vervanger
voor de auto, maar een aanvulling.
Verkeersveiligheid is belangrijk. Wij zijn dan ook met zijn allen verantwoordelijk voor een veilige
omgeving, met name in de buurt van scholen en sportclubs.
Het invoeren van 60 km zones in het buitengebied dient vaker te worden doorgevoerd. Er wordt nu
op veel plaatsen veel te hard gereden met (noodlottige) ongelukken tot gevolg. Uitbreiding van 30
km zones dienen per dorp te worden onderzocht. Diverse aanpassingen aan het wegbeeld moet
bestuurders er toe brengen hun snelheid aan te passen.
De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de weg zodat er minder
“zoekverkeer” is. Het onderhoud van de wegen is de laatste jaren fors minder geworden.Wij vinden
dat het onderhoud weer terug moet naar een veilig en normaal niveau.
Betaald parkeren wordt in de gemeente Coevorden niet ingevoerd!
De Zuidelijke Rondweg moet worden aangelegd en moet worden doorgetrokken naar het Europark
om de stad te ontlasten en de bereikbaarheid van het Europark te verbeteren.
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…WAAR RUIMTE IS VOOR EIGEN INITIATIEF
…WAAR MENSEN VOLOP DE RUIMTE KRIJGEN
Wij juichen creatieve initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar zelfredzaamheid, bij ons
streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.
Waarom wachten op de plannen van de gemeente als de ideeën er al zijn!?
De gemeente helpt, naast eigen initiatief, om het dorpshuis, de sporthallen, de bibliotheken in de
benen te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskernen
in stand te houden, zoals de ouderencursus, leesklasje, digitale vaardigheden, muziekverenigingen,
etc. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn in onze gemeente veel te ver doorgeschoten. Dat
moet minder.
Het geld moet terug naar alle burgers. Het stimuleringsfonds dient daartoe opnieuw te worden
bekeken. Het is beter om de dorpen te ondersteunen in hun acute vraag dan te wachten op formele
plannen. Waarom moeilijk doen als we goede plannen snel kunnen financieren?

…WAAR ONDERNEMERS VOLOP RUIMTE KRIJGEN
Initiatieven dienen niet door onnodige wet- en regelgeving te worden belemmerd.
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. In de gemeente Coevorden zijn enkele grote
bedrijven die steeds verder groeien en waar veel werkgelegenheid is. Dit juichen we toe en we
helpen graag bij goede initiatieven.
Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van
buitenaf. Het centrummanagement van de stad Coevorden dient te worden versterkt om de
leefbaarheid te verbeteren en om initiatieven waarmee de leegstand wordt verminderd te
coördineren. Samen met de horeca, de culturele sector, de Coevorder Handelsvereniging,
centrummanagement en vastgoedondernemers willen we het centrum compacter en aantrekkelijker
maken. De gemeente faciliteert hierbij. De ondernemer draagt ideeën aan. Out of the box denken
waarderen we.
Uitbreiden van de taken van het centrummanagement naar de dorpskernen moet mogelijk zijn.
De gemeente stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels. Daarbij wordt
betaald parkeren niet ingevoerd.
Recreatie, toerisme en horeca zijn belangrijke dragers van onze lokale economie, met name in ons
prachtige buitengebied. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Het
inrichten van groepsaccommodaties is daarbij een voorbeeld. Recreatieve ondernemers mogen
uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.
We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen
ook de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere
bedrijvigheid. Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dit is
goed voor de ondernemer en beperkt eventuele overlast. De ruimte wordt gegeven door een
tijdelijke bestemmingsplanwijziging of een (tijdelijke) ontheffing.
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We stimuleren agrariërs om aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en
tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet
te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente het ‘ondernemen’.
Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene regels.
Regelingen m.b.t. reclame-inkomsten en precario opbrengsten moeten worden afgeschaft of dienen
1 op 1 terug te stromen naar de ondernemer. En daarmee indirect naar de aantrekkelijkheid van het
centrum. Er mag niets aan de strijkstok blijven hangen, ook niet voor de uitvoer en handhaving. De
inningskosten van de gemeente voor de bedrijfsterreinenregeling dienen te worden geschrapt.
We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Vergunningen kunnen worden
geregeld in 1 dag of regelen we via een meldingsplicht. De gemeente streeft na dat aanvragers van
kleine, simpele vergunningen binnen 1 dag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet.

…WAAR DUURZAAMHEID IN HET TEKEN STAAT VAN ONDERNEMEN
Duurzaamheid is van belang voor ons allemaal. Daar is iedereen het over eens. Duurzaamheid biedt
kansen voor economische ontwikkeling. Wij willen dit stimuleren door eenvoudigere procedures,
niet door subsidies.
De gemeente streeft naar een klimaatbestendige gemeente. De wijze waarop wij nu omgaan met
hemelwater maakt dat we kwetsbaarder worden en piekbuien en droogteperioden in de toekomst
steeds minder goed kunnen opvangen. Onderzoek laat zien dat de schade enorm oploopt als we
niets doen. De rekening komt bij onwetende woningeigenaren, bedrijven en de belastingbetaler van
de toekomst -onze kinderen- terecht. Daar moeten we mee aan het werk!
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De elektrische fiets is
een recreatieve stimulans. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten voor zowel
de fiets als de auto.
Straatlantaarns dienen te worden vervangen door LED verlichting. LED geeft meer licht en is veiliger.
Windturbines zijn er voldoende in Coevorden. Wij vinden dat in de huidige plannen, betreffende het
plaatsen ervan, voldoende wordt voorzien aan de maatschappelijke behoefte. Er dienen niet meer
windturbines te worden geplaatst dan er nu zijn en nu zijn gepland.
Snel internet is noodzakelijk. Dit dient met behulp van glasvezel of andere methoden een 100%
dekking in de gemeente, met name in het buitengebied, te garanderen. Wij willen tot doel stellen dat
in 2020 voor iedereen snel internet beschikbaar is.
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…WAAR IEDEREEN MEEDOET
…WAAR JE MET PLEZIER NAAR JE WERK GAAT
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed
leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde.
De gemeente geeft opdrachten aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
Daartoe willen we de gemeentelijke inkoopverordening aanpassen.
De gemeente stimuleert mensen die tijdelijk en/of deels arbeidsongeschikt zijn. Dat ze snel weer
lekker aan de slag kunnen.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet. Voor het ontvangen van een uitkering
mag een tegenprestatie worden verwacht. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of
geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent
teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
We willen een onderzoek doen naar de effectiviteit van de Participatiewet. Het is een feit dat er een
groep in onze samenleving is, die ondanks alle effort, niet mee kan doen. Daarbij willen we kijken
naar de effecten van maatregelen die de armoedeval moeten voorkomen. Nieuw beleid moet gericht
zijn op werking en kosten van deze maatregelen. Onconventionele ideeën gaan wij daarbij niet uit de
weg.

…WAAR KINDEREN ZICH THUIS VOELEN EN MET PLEZIER NAAR
SCHOOL GAAN
De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. School is een sociale
ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.
Samenwerking tussen ondernemers en scholen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de
gemeente. Het technisch onderwijs van De Nieuwe Veste verdient ondersteuning vanuit het project
“Vierkant voor Werk”. Samenwerking tussen bedrijfsleven en De Nieuwe Veste wordt gestimuleerd.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven. Muziekonderwijs dient om deze en vele andere redenen weer op de basisschool
te worden gefaciliteerd.
De VVD is voor vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze houdt ook in dat ouders
verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze. Als een kind
speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt
in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde)
onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen
onderwijs beschikbaar zijn.
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Verplaatsing van de Nieuwe Veste naar het centrum moet de komende bestuursperiode worden
onderzocht. Renovatiekosten van het huidige complex en afstemming op de behoefte van de
leerlingen nemen we in ogenschouw. Daarnaast is verplaatsing een impuls voor het centrum.

…WAAR AANDACHT IS VOOR ÁLLE KINDEREN…
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders
het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en
kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat
de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste
oplossing zoekt. Groepen van hulpverleners is inefficiënt en ineffectief.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen
met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren,
willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen
rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

…WAAR IEDEREEN GOEDE ZORG KRIJGT
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het
normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele
medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
De gemeente biedt zorg dichter bij mensen om in de behoefte om langer zelfstandig te wonen te
voorzien. Zorg op kleine schaal stimuleren wij.
De zorg is toegankelijk voor iedereen, maar soms erg complex. Het is van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die
je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. De gemeente staat
mantelzorgers bij om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers krijgen jaarlijkse financiële
ondersteuning. Ook helpt de gemeente bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor
ouderen, kinderen en gehandicapten.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door
ontschotting van budget optimaal ingezet. De zorgdiensten worden daarom scherp ingekocht.

…WAAR RUIMTE IS VOOR SPORT
Sport is een kerntaak van de gemeente. Iedereen moet kunnen sporten. Goede voorzieningen horen
hierbij. Aanleg van kunstgrasvelden en een multifunctionele atletiekbaan moet worden onderzocht.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches of andere
ondersteuning.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente stelt via een
prestatiedoelstelling een vergoeding vast.
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…WAAR AANDACHT IS VOOR KUNST EN CULTUUR
Cultuur in de gemeente is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud en cultuuronderwijs de
meest belangrijke punten. Wij vinden het belangrijk te investeren in kunst en cultuur. Kunst en
cultuur draagt bij aan ieders ontwikkeling waarbij men op een andere wijze kan leren denken.
Wij vinden het voor iedereen belangrijk, met name de jeugd, dat er kennis is van de geschiedenis en
cultuur van onze gemeente. Ook vinden wij het belangrijk ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij
horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Zuidenveld en de
Havendagen. Eigenaren dienen hun erfgoed niet te ervaren als een last.
De samenwerking van culturele organisaties willen wij faciliteren. Voorbeeld zijn hierbij museum
Thijnhof, de synagoge en de Protestantse Kerk.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten regelen.
Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.

…WAAR NIEUWKOMERS ZICH AANPASSEN
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het
veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Zolang nieuwkomers in onze
gemeente zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de
samenleving. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen
zijn in de Nederlandse taal.
We sluiten niemand uit. Er zijn in onze gemeente heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben
de kansen gegrepen die Nederland biedt.
Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio
tussen buurgemeenten. Grootschalige asielopvang is, naast het AZC in Aalden, in de gemeente
Coevorden niet aan de orde.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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…WAAR JE JE VEILIG VOELT
…WAAR JE JE VEILIG VOELT
Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd
zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige
mogelijkheid. Het blijft mogelijk om zaken via de telefoon te melden. Aangifte doen kan op het
bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
Illegaal drugsbezit en -gebruik wordt niet getolereerd. De gemeente pakt drugsdealers aan en de
burgemeester gebruikt zijn bestuurlijke bevoegdheden om drugspanden te sluiten.

…WAAR CRIMINELEN HARD WORDEN AANGEPAKT
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit
den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de
publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard
op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en
die moeten ze nu ook durven inzetten.
De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan
toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en
bestrijding van de kleine criminaliteit.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken
om te handhaven en overlast te bestrijden.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om
geweld of overlast tegen te gaan. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld
voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze worden misbruikt voor het faciliteren van
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.
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…WAAR DE GEMEENTE DIENSTBAAR EN MODERN IS
Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten
aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan.
Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je haar belt, en dat de gemeente er alles
aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt
regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook
laten bezorgen.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
Klachtenafhandeling dient snel te gebeuren en teruggekoppeld te worden

…WAAR DE OVERHEID JE NIET IN DE WEG ZIT
De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
Het leven stopt echter niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de
blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken worden door de gemeente uitbesteed of samen met
andere gemeenten uitgevoerd als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals Provincie, Waterschap
Vechtstromen en Rijk.
De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de
Omgevingswet actief tot uitvoering.
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…EN WAAR DE GEMEENTE ZUINIG EN ZINNIG MET BELASTINGGELD
OMGAAT
Minder en lagere belastingen voor iedereen.
Belastinginkomsten moeten zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons
belastinggeld aan wordt uitgegeven. Daarin moet meer openheid komen.
We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. We willen zo
laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden
afgewenteld op de aanvrager. Dit stimuleert de efficiency binnen het ambtelijk apparaat niet.
De woonlasten (zoals de OZB) houden we zo laag mogelijk. Verhogingen als bijvoorbeeld in 2017,
veel hoger dan inflatiepercentage, moeten een halt worden toegeroepen.
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de
instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. Een groot
deel moet direct of indirect terug naar de sector, naar bijvoorbeeld ToReCo, Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Coevorden en natuurlijk de infrastructuur.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte
scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met
structurele middelen en inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra
uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige
inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
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