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0. ALGEMEEN BESTUUR 

Organisatie 

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe gemeente Meierijstad een feit. Daarmee ontstaat een krachtige 
gemeente die goed in staat moet zijn de bestuurlijke taken uit te voeren. Dat vergt een ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie die blijvend kwaliteit levert. Een kleine en efficiënte overheid, met een 
organisatie die is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraken nakomen en integer 
handelen. De VVD vindt het vanzelfsprekend dat de gemeentelijke organisatie zich flexibel kan 
aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van haar inwoners.  

Dienstverlening 

Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren groter geworden doordat de rijksoverheid 
bevoegdheden heeft overgedragen. De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. Daarmee kan beter 
worden ingespeeld op lokale omstandigheden. De gemeente is daarmee ook steeds meer het eerste 
overheidsloket geworden. De dienstverlening dient daarop afgestemd te worden. Waar mogelijk zou 
je 24/7 zaken digitaal moeten kunnen afhandelen, maar als het nodig is komt de behandelende 
ambtenaar naar je toe zodat een bezoek aan de balie niet meer nodig is. Service op maat, waarbij er 
nog wel fysieke loketten beschikbaar blijven in de drie grootste kernen. De diensten en producten die 
de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteit- verhouding. Ambtenaren moeten 
meedenkend zijn. De gemeente moet zoveel mogelijk met één aanspreekpunt werken. Brieven en 
mails dienen op tijd (binnen 1 maand) begrijpelijk te worden beantwoord.  

De VVD wil het internationale, economische en sociale karakter van de Meierijgemeente stimuleren 
door informatie stromen waar van toepassing ook in de Engelse taal aan te bieden door: 

 Een meertalig ambtenaren apparaat 

 Een meertalig digitaal loket 

 Het bevorderen van snelle integratie van anderstaligen  

 Het stimuleren van de internationale economische handelsrelaties  

 Deregulering 

In de eerste twee jaar na de vorming van Meierijstad zullen alle gemeentelijke verordeningen worden 
geharmoniseerd. De VVD vindt dat het nut van iedere regel bij die harmonisatie kritisch tegen het licht 
moet worden gehouden. Welke lasten levert een regel op en in hoeverre levert die regel een bijdrage 
aan het bereiken van de gestelde doelen? De regels, die na een dergelijke toets overblijven, moeten 
eenvoudig en begrijpelijk zijn. De afwegingscriteria in bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) dienen specifiek omschreven te worden en niet verder te strekken dan voor het 
beschermen van de aangeduide belangen nodig is. Regels die niet kunnen worden gehandhaafd 
moeten worden afgeschaft. Regels zijn er om iets te ordenen en niet om iets te frustreren. 

 Burgerparticipatie 

In de ogen van de VVD beperkt de gemeente zich tot die taken die redelijkerwijs alleen door haar 
kunnen worden uitgevoerd. Wat burgers, organisaties of bedrijven alleen of in collectief verband 
kunnen doen moet aan hen worden overgelaten. De lokale overheid zal burgers in de gelegenheid 
moeten stellen om met een voorstel te komen omtrent het in eigen beheer overnemen van een taak, 
waarbij de gemeente ondersteuning biedt.  

Bij beleids- en besluitvorming is de inbreng van burgers een belangrijke factor om resultaten te 
bereiken voor maatschappelijke vraagstukken. De VVD vindt dat de gemeente daarbij voldoende 
ruimte moet bieden voor het aandragen van ideeën en suggesties. De gemeente heeft de plicht 
burgers tijdig en duidelijk te informeren en moet gemotiveerd aangeven waarom ideeën en suggesties 
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van burgers niet zijn overgenomen. De vergaderstructuur van de raad zal zodanig worden ingericht dat 
burgers goede mogelijkheden hebben om bepaalde zaken op de agenda te zetten. Zo zijn wij voor een 
maandelijks inspraakmoment én zal er de ruimte zijn om via beeldvormende vergaderingen met alle 
betrokkenen en de raad van gedachten te wisselen over bepaalde maatschappelijke en bestuurlijke 
ontwikkelingen. Raads- en commissievergaderingen worden voortaan via lokale media en online 
uitgezonden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Tijd voor elkaar dus, toegankelijk voor iedereen. 
Van inspraak naar meespraak.  

 Strategie omtrent regionale samenwerking  

De nieuwe gemeente Meierijstad dient te streven naar, het zelf uitvoeren van huidige en toekomstige 
taken, in plaats van deze aan samenwerkingsverbanden over te laten. Regionale samenwerking is in 
de ogen van de VVD geen doel op zich, maar slechts een middel. De VVD wil taken alleen uitbesteden 
of samen met andere gemeenten uitvoeren als er sprake is van een aantoonbare toegevoegde waarde. 
Het beperken van het aantal samenwerkingsverbanden vermindert de bestuurlijke drukte en zorgt 
ervoor dat gemeenteraden meer invloed hebben op het beleid en de uitvoering daarvan. 
Gemeenteraadsleden hebben momenteel weinig invloed op die samenwerkingsverbanden, ze kunnen 
de bestuurders daarvan niet rechtstreeks ter verantwoording roepen. Dat holt de 
volksvertegenwoordigende rol van de raad en daarmee de invloed van de inwoners op het bestuur uit. 

Meierijstad moet in de regionale samenwerking Agrifood Capital haar verantwoordelijkheid en rol 
pakken. De derde gemeente na ‘s-Hertogenbosch en Oss heeft veel belang bij een sterke regio en moet 
zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau een leidende rol spelen.  

1. VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 

Veiligheid 

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Zonder veiligheid kun je niet écht vrij zijn en dat beperkt de 
mogelijkheden om te zijn wie je bent en om te doen wat je graag wil doen. Zorg dragen voor een veilige 
omgeving is één van de belangrijkste (kern)taken van een gemeente. We kunnen Meierijstad nooit 
honderd procent veilig maken, maar de VVD zet zich er volledig voor in om daar zo dicht mogelijk bij 
in de buurt te komen. 

De VVD wil aanwezige en zichtbare politie op straat, bij voorkeur werkend vanuit een politiebureau 
gevestigd in Meierijstad. Wijkagenten die je buurt als hun broekzak kennen en eenvoudig en direct 
bereikbaar zijn.  

Vrijwilligerscollectieven, zoals buurtpreventieteams of een buurtinformatienetwerk (BIN), vervullen 
een belangrijke rol bij het veilig houden van de eigen buurt. Vrijwilligers zijn eveneens onmisbaar bij 
het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Professionele begeleiding en ondersteuning 
van deze vrijwilligers moet hoge prioriteit krijgen, om de kracht van de samenleving zo goed mogelijk 
te benutten. Nieuwe media, zoals Whatsapp-groepen, kunnen een belangrijke ondersteuning zijn bij 
het veilig houden van de buurt. 

Misdaad pakken we keihard aan. Jij en je eigendommen moeten worden gerespecteerd. Diefstal, 
inbraak en drugscriminaliteit zijn onacceptabel en bij overtredingen moet worden opgetreden.  
Voor georganiseerde misdaad is geen plaats in Meierijstad. Ogenschijnlijk lichte vergrijpen kunnen 
grote gevolgen hebben, doordat ze grote criminele netwerken in stand houden. Ondermijning is een 
groot probleem. De gemeente zal alle middelen moeten aanwenden om ondermijning te voorkomen, 
bijvoorbeeld door inzet van de wet Bibob.  
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Handhaving 
Handhaving is een taak van de overheid die ze serieus moet nemen. Steeds meer handhavingstaken 
zijn bij de gemeente komen liggen. Gemeenten moeten dit doen met zeer beperkte middelen. 
Handhaving begint bij goed toezicht en daar is capaciteit voor nodig. (Onvoldoende) capaciteit mag 
niet leidend zijn voor de wijze waarop de gemeente handhaaft. De VVD pleit voor ruim voldoende 
capaciteit aan opsporingsambtenaren (BOA’s) om aan onze handhavingstaken te voldoen. 

Als we handhaven, moeten we dat ook goed communiceren. Als er sprake is van een ongewenste 
situatie dan moet duidelijk gemaakt worden dat er vanaf een bepaalde datum actief zal worden 
gehandhaafd. Dat bevordert de rechtszekerheid. 

Snelle aanrijtijden van onze hulpdiensten in al onze kernen staan voorop. De aanrijtijden moeten 
worden gehaald. De VVD wil de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van veiligheid 
verbeteren met behulp van de veiligheidsregio. Als derde grootste gemeente (qua inwonertal) van 
veiligheidsregio Brabant-Noord heeft Meierijstad een sterke stem. 

Veiligheid en openbare orde betekenen ook een schone straat en straatverlichting die het doet. Daar 
ligt naast een verantwoordelijkheid van de gemeente ook een verantwoordelijkheid van inwoners en 
ondernemers. De VVD wil prioriteit voor de bestrijding van overlast en ergernissen die de inwoners 
ondervinden. Als overlast van hondenpoep een grotere ergernis is dan parkeeroverlast, moeten de 
BOA’s daarop worden ingezet. 

De VVD wil dat de gemeente overlast en criminaliteit in de buurt actief aanpakt in samenwerking met 
politie, BOA’s en wijk- en dorpsraden. De VVD wil dat er één klachtennummer is waar overlast en 
illegale stortingen gemeld kunnen worden. Dit ontslaat de burger niet om waakzaam te zijn in haar 
eigen woonomgeving en bij “onraad” melding te maken bij de politie. Initiatieven zoals het Buurt 
Informatie Netwerk hebben al aangetoond dat dit preventief werkt richting criminaliteit en overlast. 
Deze initiatieven moeten worden ondersteund. Verslonzing werkt verloedering in de hand. 
Vernielingen en acuut onveilige situaties moeten dan ook snel worden hersteld. 

Vluchtelingen & asiel 

Helaas zijn er plaatsen in de wereld waar veiligheid minder vanzelfsprekend is dan bij ons in 
Meierijstad. De VVD is van mening dat alle wereldburgers recht hebben op een veilige omgeving, maar 
wat ons betreft is dat zeker niet alleen in Europa. Onze samenleving kan niet aan alle vluchtelingen 
onderdak bieden en bovendien houden we levensgevaarlijke illegale smokkelroutes in stand. 
Oplossingen moeten wat ons betreft worden gezocht in de regio. Het realiseren van veilige havens in 
de regio maakt dat we meer vluchtelingen kunnen helpen aan een veilige omgeving, ook de 
vluchtelingen die geen middelen hebben om de reis naar Europa te maken. 

Nederland heeft voldoende asielzoekerscentra om vluchtelingen op te vangen, maar dan moet de 
doorstroom wel geschieden. Uitgeprocedeerde asielzoekers (economische vluchtelingen) kunnen 
veilig terug naar het land van herkomst en bieden we geen onderdak.   
Om de overvolle asielzoekerscentra te ontlasten, moeten we prioriteit geven aan de huisvesting van 
zogenaamde vergunninghouders. Asielzoekers met een verblijfsvergunning helpen we zo snel mogelijk 
aan een woning, werk en opleiding om de taal te leren. Voor deze mensen hebben we de verplichting 
om een duurzame oplossing te bieden en heeft integratie in de Nederlandse samenleving prioriteit.  

Door prioriteit te geven aan de huisvesting van de bovengenoemde vergunninghouders ontstaat een 
betere doorstroom in asielzoekerscentra, waardoor het openen van nieuwe asielzoekerscentra 
overbodig is. De VVD is dan ook geen voorstander van nieuwe asielzoekerscentra in Meierijstad.  
De huidige toegewezen noodopvanglocatie voor maximaal 300 vluchtelingen in het oude ziekenhuis 
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Bernhoven Veghel, heeft een maximale tijdsduur van één jaar. Na dit jaar stopt de noodopvang op 
deze locatie, een mogelijk verzoek tot verlenging op deze locatie is voor de VVD onbespreekbaar. 

2. VERKEER, VERVOER EN BEHEER OPENBARE RUIMTE 

Algemeen 

Een van de kerntaken van de overheid is het zorgen voor goede verbindingen, zodat een goede en 
veilige bereikbaarheid van voorzieningen wordt gegarandeerd. Of men nu te voet, per fiets, per auto 
of met het openbaar vervoer reist; goede infrastructuur is van groot economisch en maatschappelijk 
belang. Daarom vindt de VVD dat de overheid een stabiel en hoog ambitieniveau moet nastreven. 
Aanleg en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden en voorzieningen voor het openbaar vervoer 
mogen geen sluitpost in de begroting worden. De VVD vindt dat de overheid een neutraal beleid moet 
voeren ten aanzien van diverse vormen van vervoer, die zijn voor de VVD gelijkwaardig en belangrijk 
om te voldoen aan de totale vervoersbehoefte.  

Verkeers- en vervoersbeleid 

Een gedegen verkeers- en vervoersbeleid waarin prioriteiten worden gesteld en keuzes gemaakt ligt 
voor de VVD aan de basis van goede en veilige wegen, een goede bereikbaarheid van voorzieningen en 
het oplossen van verkeersproblemen en knelpunten.  
Een integraal verkeers- en vervoersplan voor Meierijstad dient oplossingen aan te dragen voor de 
bestaande verkeersproblematiek maar ook voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst. 
Dat wil overigens niet zeggen dat alles op de schop moet om zo nodig in alle kernen van Meierijstad 
eenvormigheid te verkrijgen; dat kan en mag geen doel op zich worden. 
Waar gemaakte keuzes uit het verleden efficiënt werken en betaalbaar zijn moeten we dat zeker zo 
laten; de verkeerssituaties zijn er voor de plaatselijke bewoners vertrouwd.. Knelpunten wil de VVD 
evenwel aanpakken. 

Bereikbaarheid, parkeren en openbaar vervoer 

Goede verbindingen binnen Meierijstad en in de regio zijn voor de VVD van essentieel belang voor de 
bereikbaarheid; waar deze ontbreken of te kort schieten wil de VVD additionele verbindingen 
realiseren. 
- Voor het openbaar vervoer ziet de VVD verbeteringen in het verhogen van de buslijnfrequenties; 
het afstemmen van het OV op het HOV en een betere afstemming van bestaande buslijnen.  
- Voor het fietsverkeer wil de VVD de bereikbaarheid verbeteren door het verbinden en uitbreiden 
van bestaande fietsroutes. 
- Om de winkelgebieden in de dorpskernen van Meierijstad aantrekkelijk te houden acht de VVD goede 
bereikbaarheid van winkelvoorzieningen van groot belang. In en nabij de dorpskernen moeten 
voldoende parkeergelegenheid voor de auto en stallingsmogelijkheden voor de fiets beschikbaar zijn. 
Waar nodig moet het gebruik van parkeerplaatsen worden gereguleerd door middel van een blauwe 
zone. De VVD is géén voorstander van betaald parkeren. 
- De VVD wil dat de bereikbaarheid van bedrijven op industrieterreinen wordt verbeterd. Met het 
openbaar vervoer zijn de bedrijven op de industrieterreinen niet goed bereikbaar. In overleg met de 
ondernemers en het openbaar vervoerbedrijf moet naar een oplossing worden gezocht. 
Het wild parkeren en overnachten van vrachtwagens op of nabij de industrieterreinen veroorzaakt 
overlast. Ook hier moet naar oplossingen worden gezocht. 
Bij nieuw te ontwikkelen industrieterreinen dient hiervoor direct een voorziening te worden 
opgenomen.  
 
De VVD vindt het openbaar vervoer in onze regio maar matig. Een investering in een beter openbaar 
vervoer is dan ook noodzakelijk. Het HOV- plan, dat voorziet in snelle buslijnen tussen de grotere 
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kernen en steden in Noord-Brabant wordt door de VVD gesteund. Daarbij kijken wij wel kritisch naar 
de investeringen in relatie tot het reistijdvoordeel. Bezien moet worden of het HOV- plan een 
aanvullende betekenis kan hebben voor de ontsluiting en verbinding van de dorpskernen binnen 
Meierijstad en de omliggende kernen in de regio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verkeersveiligheid en (verkeers)leefbaarheid 

De VVD vindt dat kwetsbare verkeersdeelnemers als de fietser en voetganger in bescherming moeten 
worden genomen en dat hiervoor goede en veilige voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Dat 
geldt vooral ook voor de voetganger in verkeers- en verblijfsgebieden waar de voetganger prioriteit 
verdient, zoals bij schoolomgevingen, winkelcentra en woonerven. Indien dergelijke gebieden 
toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer moeten deze gebieden zodanig worden ingericht dat 
rijsnelheden van gemotoriseerd verkeer worden beperkt en voetgangers veilig kunnen oversteken. Om 
onze jeugd in een vroeg stadium vertrouwd te maken met het verkeer achten wij het behalen van een 
verkeersdiploma van groot belang. 

De VVD wil bewoners betrekken bij de inrichting en herinrichting van hun woonstraat. Ook willen wij 
bewoners betrekken bij het in stand houden van hun woonwijk. Dit vergroot de betrokkenheid van 
wijkbewoners en nodigt uit tot burgerparticipatie. 

Hoge verkeersbelastingen kunnen de leefbaarheid voor bewoners nadelig beïnvloeden. 

Deze situaties moeten waar mogelijk worden voorkomen; waar dit niet mogelijk is moeten 
geluidwerende voorzieningen worden gerealiseerd. De VVD vindt dat de gemeente hierover een 
actieve en informatieve rol naar zijn inwoners moet innemen. .  

Beheer en onderhoud openbare ruimte 

Het beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen, riolering, de Veghelse haven, maar ook 
gemeentelijke bruggen en viaducten is een taak van de lokale overheid. De VVD ziet dit beheer en 
onderhoud graag planmatig geschieden, vertaald in meerjarige onderhoud - en  
investeringsprogramma's. Zo kan het onderhoudsniveau op peil blijven en zijn de benodigde kosten 
voor onderhoud ook voor de middellange termijn inzichtelijk. 
De VVD wil de kwaliteit van wegen, fiets- en voetpaden op peil houden zodat geen onnodige 
verslechtering optreedt met als gevolg onveilige situaties en onverwachte financiële tegenvallers. 
Wel streeft de VVD voor de wegen en het openbaar groen binnen de bebouwde kom in principe een 
hoger kwaliteits- en onderhoudsniveau na dan voor de wegen en openbaar groen in het buitengebied. 
Dit mag echter in de buitengebieden nergens leiden tot onveilige situaties of verslechtering. 
In het kader van groenonderhoud wil de VVD onderzoeken of de burger mee wil werken aan het 
onderhoud van een deel van het openbaar groen in zijn directe woonomgeving.     
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3. ECONOMIE 

Bedrijven zijn er in alle soorten en maten. De grote bedrijven in Meierijstad zijn heel belangrijk. Ze 
maken producten en diensten waar behoefte aan is, zorgen voor veel banen in de regio, bezorgen 
kleinere bedrijven omzet en doen veel aan onderzoek en ontwikkeling. Deze grote bedrijven horen 
bovendien bij de wereldtop op gebied van milieubewust en verantwoord ondernemen.  

De keihard werkende ondernemers in de primaire sector, de land- en tuinbouw, hebben een sterke 
positie die niet alleen behouden moet blijven maar verbeteren. Ze zijn belangrijke toeleveranciers van 
verwerkende bedrijven in onze gemeente. De VVD vindt dat onze boeren niet aan strengere regels 
moeten voldoen dan de rest van Europa. De VVD zal zich daarom zowel op provinciaal, landelijk en 
Europees niveau hiervoor inspannen. 

Ondernemers zorgen voor een bloeiende economie met veel werkgelegenheid. Dat is niet te danken 
aan de overheid, maar de overheid kan wel helpen. Veel regels voor bedrijven zijn niet nuttig en soms 
zelfs schadelijk voor de economie. In samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven moeten de 
lokale regels tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk en wenselijk verdwijnen. 

De haven van Veghel is belangrijk voor de bedrijvigheid. Veel bedrijven zijn afhankelijk van aan/afvoer 
over het water. De haventarieven moeten daarom concurrerend blijven met andere binnenhavens. 
Ook de voorzieningen in de haven zijn van belang.   

Het MKB is de motor van de economie. Van de werkende Nederlanders vindt 60% hier zijn baan. De 
innovatie die hier plaatsvindt en de uitwisseling met bijvoorbeeld het onderwijs zijn voor Meierijstad  
van cruciaal belang. 

Daarom is het van belang dat het budget voor stimulering van deze ontwikkelingen substantieel is en 
blijft. Daarmee kan de gemeente stimuleren dat we in de economie van Meierijstad niet meer van 
hetzelfde, maar beter en duurzamer gaan produceren. Start-ups bieden Meierijstad veel kansen. 
Vooral technologische start-ups gerelateerd aan agrifood zullen onze gemeente en de regio verder 
brengen. Het Verspillingslab is daarvan een prachtig voorbeeld. Hiermee halen we hoogwaardige 
kennis van De Wageningen Universiteit en de HAS binnen de gemeentegrenzen. De kennis binnen de 
gemeente en regio gecombineerd met de aanpak-mentaliteit van Meierijstad leidt tot toepassing van 
ontwikkelde technologieën bij bestaande en nieuwe bedrijven. De ambitie van de VVD stopt niet bij 
de regio. Meierijstad kan het Europese centrum voor kennis en toepassing op verspillingsgebied 
worden. Het is daarom van belang dat Meierijstad zich aansluit bij handelsreizen die door de provincie 
en binnen Agrifood Capital worden georganiseerd. 

Meierijstad moet een broedplaats worden voor jonge ambitieuze ondernemers. 

ZZP’ers zijn volwaardige ondernemers. Ze hebben gekozen om te ondernemen, met alle kansen en 
risico’s van dien. In Meierijstad moet hiervoor ruimte zijn. Startersmarktplaats en starterscollectief 
hebben hierin een belangrijke rol. Niet alleen de dienstverlenende ZZP’ers en starters, maar ook de 
producerende moeten we als gemeente faciliteren. 

De moderne arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Dat kunnen ZZP’ers bieden. We juichen een bewuste 
stap naar ZZP-schap dus toe. Ook mensen die vanuit een bijstandsuitkering het ondernemerschap 
beginnen moeten daarvoor de kans krijgen. 

De VVD is van mening dat het georganiseerde bedrijfsleven een grotere rol krijgt in het 
beleidsvormingsproces. Dat moet leiden tot een gedragen beleid bij ondernemers.  
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Het vestigingsklimaat van Meierijstad, de herontwikkeling van beschikbare bedrijventerreinen en het 
beheer van bestaande bedrijventerreinen moet een samenwerking tussen overheid en ondernemers 
zijn. Acquisitie van nieuwe bedrijven is van levensbelang voor Meierijstad.  

De primaire sector is voor Meierijstad, de regio en Brabant het fundament van de bloeiende economie. 
Deze sector kent uitdagingen op vooral bedrijfseconomisch gebied. In de komende jaren zullen veel 
agrarische bedrijven vrijkomen omdat er geen opvolging is of de investeringen niet meer opgebracht 
kunnen worden. De gemeente moet aandacht hebben voor de mogelijkheden en kansen voor 
ondernemers in het buitengebied maar ook voor de alsmaar toenemende regeldruk voor deze sector. 

De verschillende winkelcentra binnen de gemeente hebben onze nadrukkelijke aandacht. Hoewel 
winkelen nog steeds vrijetijdsbesteding nummer 1 is, is het winkelgedrag danig veranderd. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in het kernwinkelgebied van de verschillende 
kernen. Het streven moet zijn om tot compacte winkelgebieden te komen waar de bevolking van 
Meierijstad terecht kan om te winkelen, te verblijven en van de horeca gebruik te maken. Dit vereist 
een stevig centrummanagement dat net als het georganiseerde bedrijfsleven een rol krijgt bij de 
beleidsvorming. 

Het horecabeleid dient een goede mix te zijn tussen ruimte voor ondernemen en bescherming van de 
omgeving en openbare orde.  

Een horecaondernemer die zijn verantwoordelijkheid neemt ter voorkoming van overlast en verstoring 
van de openbare orde mag in de ogen van de VVD rekenen op een lagere regeldruk. We denken daar 
bij aan ontheffingsmogelijkheid ten aanzien van de exploitatievergunningsplicht. Bij overtreding van 
de voorwaarden zal de ontheffing worden ingetrokken. 

De logistieke sector is voor Meierijstad een groeimarkt. Voornamelijk de logistiek die gericht is op 
agrifood zal een belangrijke plaats innemen. De zeer grootschalige logistiek moet een plek krijgen in 
Meierijstad. Zowel voor de regio AgrifoodCapital als de regio Zuid-Oost Brabant kan Foodpark hier de 
vraag naar grote kavels faciliteren. Het huis van de logistiek is voor de regio maar zeker ook voor 
Meierijstad een belangrijke pijler voor het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven. De VVD 
ondersteunt het huis van de logistiek dan ook van harte in de komende jaren. De profilering als Food 
en Feed stad in de regio moet verder worden versterkt. 

De AgrifoodCapital is een samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en ondernemers. Meierijstad 
met 80.000 inwoners en een zeer grote bedrijvigheid is na Den Bosch en Oss de grootste gemeente. 
De VVD vindt dat Meierijstad de rol op economisch gebied moet pakken die daar bij hoort. Dat 
betekent een ruim budget om dit ambtelijk en bestuurlijk in te kunnen vullen.  

In de dienstverlening van de gemeente moet de klant, ondernemer en inwoner, centraal staan. Eén 
aanspreekpersoon, accountmanager, die alle zaken voor je regelt binnen het gemeentehuis. Bij 
vergunningaanvragen wordt proactief meegedacht. Zowel kwaliteit als doorloopsnelheid is van belang. 
De VVD vindt dat de behandeling van vergunningen binnen drie weken plaats moet vinden. 

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, een van de gemeentelijke taken waar 
ondernemers vaak mee te maken krijgen, is een klantgerichte houding een vereiste. De VVD is van 
mening dat de gemeente hier een ondersteunende en meedenkende houding aanneemt.  
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4. ONDERWIJS 

De VVD wil dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Daarom geven wij onze kinderen 
in het onderwijs kennis en vaardigheden mee waar ze later iets aan hebben. 

Wij willen dat iedere jongere in het onderwijs volop ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot een 
volwassen individu. Goed onderwijs speelt op die manier een blijvend grote rol in het leven van 
mensen. Maar ook onze samenleving en economie hebben er belang bij. Als organisaties behoefte 
hebben aan bepaalde vaardigheden, dan zijn dát dus de dingen die we kinderen in ieder geval moeten 
leren. Dat is ook in het belang van de leerlingen zelf, want bij die organisaties moeten ze na hun 
opleiding een baan vinden. De maatschappij is er bij gebaat omdat goed opgeleide jongeren weten 
wat er van ze verwacht wordt.  

Opvoeden is als eerste de taak van de ouders. Kinderopvang dus ook. De gemeente moet daar alleen 
haar wettelijke taken uitvoeren. Het consultatiebureau is de aangewezen partij om vast te stellen of 
kinderen in aanmerking komen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De gemeente moet 
zorgen voor een passend aanbod van VVE in de gemeente. Peuterspeelzaalwerk zal kritisch bekeken 
moeten worden op resultaat, nut en noodzaak. De VVD is voorstander om het VVE onder te brengen 
bij de basisscholen. 

De belangrijkste taak van basisscholen en middelbare scholen is om ieder kind een basisniveau te 
geven. Daarbij is er voortdurende aandacht voor taal en rekenen. Wie niet kan lezen, schrijven en 
rekenen, heeft namelijk niet de vrijheid om zijn eigen keuzes maken. Laaggeletterdheid moet van twee 
kanten worden bestreden. Vanuit het basis- en voortgezet onderwijs en vanuit het bestrijden van 
laaggeletterdheid bij volwassenen. Laaggeletterdheid moet aandacht blijven krijgen. 

Ieder kind verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. De invoering van het passend onderwijs 
gaat niet overal even gemakkelijk. Wij vinden het belangrijk om dat scherp in de gaten te houden en 
waar nodig in te grijpen. Voor de VVD is het van belang dat kinderen onderwijs zo dicht mogelijk bij 
huis kunnen volgen. Onnodig lang reizen moet voorkomen worden. Daarom pleit de VVD om cluster 4 
onderwijs in Meierijstad mogelijk te maken. Dit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met 
psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. 

Dichtbij huis betekent ook een school op redelijke afstand. Krimp van leerlingaantallen is een feit. De 
VVD is van mening dat de kwaliteit van onderwijs leidend is bij de vraag of een school in een kern of 
wijk gehandhaafd blijft. Het schoolbestuur is leidend in die kwaliteitsvraag. Uitgaande dat kwaliteit 
leidend moet zijn, zoeken we daar passende accommodaties bij. 

Goed opgeleide mbo’ers zijn goud waard voor Meierijstad. Onze bedrijven hebben veel behoefte aan 
handige jongens en meisjes. Om het mbo goed op de wensen van bedrijven aan te laten sluiten, is nog 
wel veel nodig. Wij willen dat deze leerlingen meer op de werkvloer leren in plaats van in de klas. Zo 
komen ze met de praktijk in aanraking en vinden ze later makkelijker een baan. Stages, leerwerkbanen 
en bedrijfsscholen moeten dus verder ontwikkeld worden. Hierbij speelt de gemeente een 
stimulerende en faciliterende rol. De bedrijven en scholen zijn de eerst verantwoordelijken. 

De VVD vindt het van groot belang dat ook hoger onderwijs een plek heeft in Meierijstad.  

Universiteiten zoals de Wageningen Universiteit en de TU- Eindhoven zouden gestimuleerd en 
uitgenodigd kunnen worden om in Meierijstad het centrum van toegepaste wetenschap en kennis te 
ontwikkelen. De Hogescholen in de regio kunnen van grote betekenis zijn om de samenwerking tussen 
hoger onderwijs en bedrijfsleven te versterken. 
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Het volgen van onderwijs is belangrijk en dus ook de bestrijding van verzuim en vroegtijdig 
schoolverlaten. Het regionaal Bureau Leerplicht heeft tot op heden prima gefunctioneerd en de VVD 
vindt dat deze werkwijze in regionaal verband in de toekomst door moet gaan. 

5. CULTUUR & RECREATIE 

Kunst & Cultuur 

De gemeente heeft een belangrijke rol in het toegankelijk maken van cultuur. Het stimuleren en 
betrekken van burgers bij activiteiten zoals theater, bibliotheek, kunstuitleen, festivals, fanfares en 
harmonieën etc. is dan zeker ook een aandachtspunt van de gemeente.  

Een evenwichtig verdeeld en passend cultuuraanbod binnen de gehele gemeente Meierijstad vergroot 
de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gehele gemeente. Het hebben van een volwaardig theater 
(Noordkade Veghel) speelt een belangrijke rol voor vele burgers in hun directe eigen sociale omgeving. 
De VVD is dan ook van mening dat deze voorziening steun verdient vanuit een evenwichtig 
subsidiebeleid. 

Voor de VVD is de bibliotheek ook een culturele en educatieve basisvoorziening. De bibliotheek dient 
met haar tijd mee te blijven gaan en dient zich steeds meer te gaan inrichten als een brede informatie 
kennisbank. Ook speelt de bibliotheek als taalpunt een belangrijke rol bij laaggeletterdheid. Hier komt 
veel expertise op het gebied van taalachterstanden bij kinderen en volwassen bij elkaar. Binnen de 
cultuur educatie is de Phoenix organisatie een factor van belang. Het aanbod van muziek, dans, toneel 
opleidingen etc. acht de VVD dan ook van grote toegevoegde waarde voor de inwoners van 
Meierijstad. 

De bestaande gemeentelijke kunstcollecties moeten behouden blijven voor Meierijstad. De VVD wil 
deze collecties voor de inwoners in samenspraak met de eigen musea en deskundigen meer 
toegankelijk en zichtbaar maken. 

 Afhankelijkheid van subsidiestromen moet worden verminderd en blijft een speerpunt van de VVD. 

Recreatie & Toerisme  

In onze samenleving neemt toerisme en recreatie een steeds belangrijkere plaats in. Naast de 
recreatieve functie, is dit ook meer en meer een economische factor van belang. Gemeente 
Meierijstad heeft binnen haar grenzen vele parels zoals de nu in ontwikkeling zijnde Vlagheide of de 
watersporthaven in het centrum van Veghel. Daarnaast zijn er diverse unieke buitengebieden met fiets 
en wandel routes en prachtige historische en monumentale panden. 
Het toerisme moet verder worden gestimuleerd door een samenhangend beleid te ontwikkelen.  

Proactieve samenwerking met VVV, IVN, Heemkunde kringen en ondernemers moet onze Gemeente 
op de kaart gaan zetten. De VVD wil ook onderzoeken hoe nieuwe technologie meer ingezet kan 
worden in de natuur en recreatie. Dit om beter aan te sluiten op de hedendaagse wensen en een 
breder publiek te trekken.  

Sport 

De VVD ziet de grote maatschappelijke betekenis van sport. Sport bevordert de volksgezondheid, 
draagt bij aan een gezonde geest, lichaam en aan individuele ontplooiing. Bovendien is het goed voor 
een brede integratie van onze samenleving. Gemeentelijk sportbeleid moet volgens de VVD de 
voorwaarden scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van voldoende 
sportactiviteiten. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat vrouwen én mannen, meisjes én jongens, 
met of zonder beperking, autochtoon of allochtoon bij sport samen moeten kunnen optrekken. Sport 



 

 

VVD Meierijstad – Verkiezingsprogramma 2016 

Verantwoord Veelzijdig Doortastend – Lokale liberalen; van alle markten thuis 

 

 

13 

moet voor iedereen toegankelijk zijn. Recreatieve en breedtesport kan volgens de VVD financieel 
worden ondersteund. Dit in tegenstelling tot betaalde sporten.  

Sportverenigingen hebben te maken met een afnemende betrokkenheid van vrijwilligers. Tegelijkertijd 
groeit het aantal (jeugd)leden sterk en krijgen verenigingen te maken met een forse toename van 
regelgeving op diverse terreinen zoals veiligheid, accommodatie, clubhuis exploitaties en begeleiding 
van (jeugd)leden.  

De VVD ziet hierin een actieve rol van de gemeente om de verenigingen hierin te ondersteunen, de 
regeldruk te verminderen en gemaakte afspraken te handhaven.  

De toenemende belangstelling in sport juicht de VVD toe. Tegelijkertijd zien we ook de 
organisatorische en financiële problemen toenemen. Om deze trend bij sportverenigingen beter te 
kunnen ondersteunen wil de VVD een subsidiebeleid dat continuïteit van de verenigingen onder 
normale omstandigheden waarborgt of komen tot privatisering mits de betreffende vereniging 
hiermee instemt.  

Buiten- en binnensporten moeten gelijkwaardig worden behandeld met betrekking tot subsidies. 
Huurtarieven van accommodaties dienen in balans te worden gebracht ten opzichte van elkaar.  

Sportcomplexen moeten voldoen aan de huidige NOC/ NSF normen. 

Sportvoorzieningen, inclusief zwembaden, moeten in voldoende mate verspreid en dus bereikbaar 
blijven voor de diverse kernen van Meierijstad. 
 
De ‘omni-gedachte’ ofwel het multifunctioneel gebruik van accommodaties en sportvelden leidt tot 
een beter rendement van de investeringen. We zouden op deze manier bijvoorbeeld nieuwe sporten 
als beachvollybal, beachtennis en beachvoetbal in Meierijstad kunnen introduceren. Samen met de 
betreffende sportclubs kunnen deze mogelijkheden worden onderzocht. 

6. SOCIAAL DOMEIN 

De VVD kijkt naar mogelijkheden, niet naar beperkingen. 

Werk speelt een grote rol in het leven van mensen. Werk zorgt voor zelfstandigheid, eigenwaarde, 
ontwikkeling en een inkomen. Wie werkt draagt ook bij aan de toekomst van onze gemeente. 

De VVD wil dat mensen in principe werken voor hun inkomen. Bovendien is het van het grootste belang 
dat werken loont. Het inkomensverschil tussen mensen met een betaalde baan en mensen zonder 
moet daarom voldoende groot zijn. 

Ondernemers zijn van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in Meierijstad. Grote bedrijven zorgen 
voor opdrachten en omzet bij de kleinere. Het MKB in Meierijstad is de banenmachine die we zo hard 
nodig hebben. Het moet voor de ondernemers aantrekkelijk worden om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan te nemen. De gemeente heeft daarvoor verschillende gereedschappen om dit te 
faciliteren. ( Werken met behoud van uitkering, loonkostensubsidie, low risk polis). De VVD vindt dat 
de ondernemers op dit gebied ontzorgt moeten worden. 

Om er voor te zorgen dat iedereen aan het werk kan moet het onderwijs aansluiten bij de regionale 
vraag naar arbeid. In onze regio is de vraag vooral gericht op agrifood, techniek en logistiek. Voor 
Meierijstad, met binnen de gemeentegrenzen uitstekend passende opleidingen, dus een prima 
uitgangspositie om hierop voort te bouwen, dit te faciliteren en te innoveren. 
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Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is dus van cruciaal belang voor de toekomstige 
werknemers. 

Voor de mensen die niet kunnen werken hoort er een vangnet te zijn. Het is de verantwoordelijkheid 
van de samenleving om deze mensen tijdelijk een steuntje in de rug te geven. Het verliezen van je baan 
is natuurlijk al zwaar genoeg. 

Het is daarom van belang dat mensen die na de WW-periode bij de gemeente komen voor een 
bijstandsuitkering zo snel mogelijk weer naar een betaalde baan worden geleid. 

Wat de VVD betreft richt de gemeente zich voornamelijk op de inkomens ondersteuning en gaat een 
uitvoeringsorganisatie als IBN en WSD zich vooral bezighouden met de begeleiding naar betaald werk, 
initiatieven zoals Rooi Werkt zijn een waardevolle toevoeging. Volgens de VVD is het van het grootste 
belang dat mensen binnen twee weken na het aanvragen van de bijstandsuitkering zinvol bezig zijn. 
De VVD hanteert als minimum hierin minimaal 4 dagdelen per week: hetzij werken, hetzij leren, hetzij 
een tegenprestatie in vrijwilligerswerk doen.  

De Wet Taaleis moet doeltreffend worden uitgevoerd. De VVD is van mening dat de beheersing van de 
Nederlandse taal voor mensen in de bijstand geen enkele reden mag zijn om niet aan het werk te gaan. 
De VVD houdt de mensen daar ook zelf verantwoordelijk voor. 

Zowel de kosten als de inspanning komen volledig voor rekening van de uitkeringsgerechtigde. 

Iedereen die zich in de gemeente Meierijstad vestigt en de taal nog onvoldoende beheerst zou 
gestimuleerd moeten worden om werk te accepteren waarvoor dit geen probleem is. De hulp van het 
bedrijfsleven is hierbij cruciaal. 

De VVD kiest bij het minimabeleid voor een maximumgrens van 110% van het minimumloon. Kinderen 
mogen natuurlijk nooit de dupe worden van de inkomenssituatie waarin hun ouders verkeren. Onder 
andere het jeugdsportfonds vindt de VVD dan ook een goede zaak. 

Voor de jongeren moet speciale aandacht blijven. Vooral de kwetsbare jongeren die van het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs komen hebben speciale aandacht nodig. Deze 
leerlingen komen zonder startkwalificatie van school en hebben vaak nog geen recht op een uitkering. 
De VVD is van mening dat deze jongeren onze aandacht nodig hebben en verdienen zodat ze na hun 
schoolopleiding toch aan het werk kunnen. 

Er zijn natuurlijk ook mensen die nooit een betaalde baan zullen krijgen (loonwaarde tot 30%) maar 
die wel graag hun dag goed willen benutten. Deze mensen bevinden zich op de grens van beschut werk 
en dagbesteding.  

De VVD is van mening dat we dit op kunnen lossen door de gelden binnen het sociale domein hiervoor 
te gebruiken. Het totale budget in het sociale domein moet voor alle transities; jeugd, WMO en 
Participatiewet beschikbaar zijn en op de meest effectieve manier worden in gezet.  

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 

Milieu en duurzaamheid 

De VVD is voor verduurzaming. Er zijn wel een aantal uitgangspunten waaraan een vernieuwing 
volgens de VVD moet voldoen voordat ze werkelijk ‘duurzaam’ genoemd kan worden.  
Verduurzaming en innovatie moeten samen gaan en verduurzaming moet leiden tot vooruitgang. 
Daarnaast moeten bij gemeentelijke investeringen de kosten en de baten meegenomen worden in de 
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afweging tot verduurzaming. Dat geldt niet alleen voor maatschappelijke kosten en baten (denk aan 
klimaat en milieu), maar ook voor economische kosten en baten. Natuur, milieu en maatschappij 
moeten er aantoonbaar langdurig voordeel van hebben.  

De VVD wil in Meierijstad ruimte bieden aan duurzame initiatieven met een sluitend businessplan. 
Natuur en Milieu bieden hierin kansen voor bedrijven, en bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 
te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met 
subsidies te strooien. De VVD vindt dat de vervuiler betaalt en dat goed gedrag moet worden beloond. 

De VVD vindt dat de verwerking van afvalstromen zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk moet gebeuren. 

Onze zorg  en gezondheid 

Gezondheid is een van de belangrijkste dingen in een mensenleven. De zorg daarvoor moet voor 
iedereen toegankelijk zijn en er dienen goede voorzieningen te zijn voor hulp en ondersteuning. De 
VVD vindt het belangrijk dat er een actief preventiebeleid wordt gevoerd. De VVD vindt dat gemeente 
Meierijstad daarin het voortouw moet nemen en goede voorlichting geven over gezonde leefwijzen 
en de schadelijke effecten alcohol, drugs- en nicotinegebruik. 

WMO 

De VVD wil dat Meierijstad een gemeente is waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen 
ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen 
functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. 
Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van 
zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Maatwerk is dus uitgangspunt, wat kan 
iemand zelf en wat heeft iemand nodig? Maatwerk betekent ook: Niet iedereen heeft recht op 
hetzelfde (budget). Zorg is een voorziening. Je krijgt wat je nodig hebt, niet wat de buurman ook krijgt. 
De VVD is voor vraagsturing in plaats van aanbodgerichte aanpak. De VVD wil dat de mensen de regie 
over hun eigen leven zoveel mogelijk terugkrijgen. Eén aanspreekpunt en één plan, de mens staat 
centraal, niet de regels, dat is leidend voor de VVD. 

De VVD vindt een goede samenwerking tussen de diverse beroepskrachten belangrijk. Vroegtijdige 
signalering en hierop adequaat anticiperen is de juiste werkwijze. Hierin is  Meierijstad al goed op weg. 
De sociale teams in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Welzijn de Meierij zijn de 
belangrijke factoren. De VVD vindt dat de sociale teams vooral op afstand van de gemeente moeten 
werken, met andere woorden niet in dienst van de gemeente. 

De VVD vindt dat de gemeente vooral regisseur is bij het creëren van nieuwe, (ontkokerde) welzijn- en 
zorgarrangementen, zorgcoöperaties zijn hier een mooi voorbeeld van De zorgarrangementen worden 
in beginsel in de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, dan regionaal, en dan pas bovenregionaal. 
Door goede afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen en andere 
zorgverleners en door te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten 
beheersbaar. De wijkcentra en buurthuizen in Meierijstad zijn voorzieningen waar inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten en ondersteunen. Zij vervullen daarmee een functie in het aanbod van collectieve 
voorzieningen op het gebied van welzijnszorg. De VVD wil dat de keuzes van individuele mensen 
voorop staan. Daarom is het persoonsgebonden budget (pgb) vastgelegd in de wet. De VVD vindt dat 
er in de keukentafelgesprekken de keuze voor een PGB beter besproken moet worden. 

Mantelzorg 

Veel burgers van Meierijstad zorgen voor hun naasten. Mantelzorgers die zich soms dag en nacht 
inzetten om die hulp te geven. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. De VVD Meierijstad vindt 
deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Het is iets waar de VVD trots op is. De 
VVD realiseert zich dat er de komende tijd meer druk komt te liggen op mantelzorgers. Daarom is het 
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inzetten op goede ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk instrument. Het Steunpunt 
Mantelzorg van Welzijn de Meierij is ervoor om de mantelzorger op allerlei manieren te ondersteunen 
bij die zorg. De VVD wil dat deze voorziening voldoende ondersteund wordt vanuit de gemeente. 

Jeugd  
De VVD ziet in zijn jeugd de toekomst. Ieder kind in Meierijstad heeft het recht ongestoord op te 
groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en 
maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor 
verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet er worden ingegrepen. Gelukkig 
hoeft het niet altijd zover te komen. De VVD wil daarom vooral af van de wirwar van aparte 
voorzieningen en projecten om problemen op te lossen. De VVD wil daarom meer investeren in 
innovatieve nieuwe aanbieders.  

De VVD wil investeren in de eerstelijnsvoorzieningen, sportvoorzieningen, werk, onderwijs, cultuur. 
Voor alle jeugd van Meierijstad in alle wijken. De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de 
centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg 
gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders, 
scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals. De vraag 
van kinderen/jongeren is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin.  

Meierijstad moet ruimte bieden aan professionals zodat die niet gehinderd worden door 
bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. In Meierijstad moeten afspraken met aanbieders 
worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij 
centraal. 

De VVD vindt ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
belangrijk. Door tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere domeinen (zoals school en 
sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar 
bespaart het de samenleving ook geld.  

De VVD is voor doelgericht en betrokken anticiperen, zonder onnodige rompslomp. Een kind dat ooit 
problemen heeft gehad of veroorzaakt, is niet automatisch de rest van zijn leven een probleemgeval. 
De VVD wil niet dat kinderen onnodig een etiket krijgen opgeplakt, of medicijnen blijven krijgen die ze 
helemaal niet nodig hebben. Als het probleem is opgelost, moet het kind met een schone lei verder 
kunnen. 

Daar waar het gaat om straathoekwerk en overlast ziet de VVD een hele duidelijke rol weggelegd voor 
jongerenwerkers. De jongerenwerker kan bemiddelen tussen buurtbewoners en hanggroepen om zo 
de openbare ruimten leefbaar te maken voor iedereen. 

Ouderen 

De VVD denkt in individuen en scheert ouderen niet zomaar over één kam. Toch is er veel te zeggen 
voor een samenhangende aanpak. De VVD wil dat ouderen in Meierijstad zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen en leven, kunnen meedoen, meetellen, sociaal en cultureel.  

Ouderen in Meierijstad moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen omgeving. Ook hier ligt een 
rol voor maatschappelijke organisaties zoals Welzijn de Meierij en de KBO’s voor preventief 
ondersteunen door ontmoetingsmogelijkheden, bewegingsactiviteiten en dagbesteding. 

Overleg tussen maatschappelijke organisaties en gemeente Meierijstad moet leiden tot een vitaal 
ouderenbeleid waarbij men elkaar gevraagd en ongevraagd advies kan geven. 
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8. RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN  

De VVD streeft al jaren naar vereenvoudiging van de ruimtelijke ordening. De kans om het ruimtelijke 
ordeningsbeleid liberaler vorm te geven wordt geboden door de Omgevingswet, waar de VVD een 
groot voorstander van is. Van "nee, tenzij" naar "ja, mits".  

Bij de vormgeving van de beleidsinstrumenten die deze wet biedt heeft de VVD de voorkeur voor de 
zogenaamde 'uitnodigingsplanologie'. De VVD streeft ernaar meer multifunctioneel te bestemmen, 
zodat het gebied zich meer spontaan kan ontwikkelen. Bij het opstellen van regels is het woord in 
eerste instantie aan de gebruikers en eigenaren van gebouwen en percelen binnen een bepaald 
gebied. Hun wensen vormen de leidraad voor het vormgeven van een omgevingsplan. Dat plan zal 
moeten stoelen op een duidelijke visie. Dat vergt een open en uitnodigende houding van het 
gemeentebestuur. Vervolgens worden al die wensen gebundeld en zal de raad een afweging moeten 
maken. Niet alle ideeën en verzoeken zullen namelijk altijd naadloos op elkaar aansluiten. Die afweging 
zal worden voorafgegaan door een beeldvormende bijeenkomst waarbij betrokkenen en de raad met 
elkaar van gedachten wisselen over de belangrijke aspecten. De VVD zal bij die afweging veel waarde 
hechten aan de vrije beschikking van een eigenaar over zijn eigendom. Tegelijkertijd vinden wij dat 
bezit verplicht; de eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het in een ordentelijke staat houden van 
gebouwen en percelen en het voorkomen van leegstand. Wij geven vrijheid, maar verwachten ook 
verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de lokale overheid niet méér moet proberen op te leggen dan 
op provinciaal en rijksniveau is bepaald en dat de regels zich moeten beperken tot de hoofdlijnen.  

Wonen 

De VVD neemt de behoeften van de woningzoekende als uitgangspunt bij het formuleren van het 
lokale woningbouwbeleid. Om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen is het nodig dat de 
gemeente een uitnodigende en open houding aanneemt zodat in alle woningtypes en woonmilieus 
kan worden voorzien. Wat de VVD betreft hoeven verschillende bouwplannen elkaar niet te bijten: 
wonen in het centrum is wat anders dan wonen op een uitbreidingslocatie. Een gedifferentieerd 
woningaanbod met voldoende keuzemogelijkheden kan alleen worden gerealiseerd als er op 
uiteenlopende plekken woningbouw mogelijk is. Het op voorhand aanwijzen van voorkeurslocaties 
met uitsluiting van andere, mogelijk beter in de markt liggende locaties, wijzen wij af. Gezien de 
regionale afspraken omtrent woningbouw ('contingenten') is het wel nodig om te voorkomen dat niet-
gerealiseerde plannen een onnodig beslag leggen op het woningbouwprogramma en zo nieuwe 
plannen onmogelijk maken. Een geschikt middel daartoe is het inbouwen van een horizon bij het 
toestaan van een woningbouwplan.  

Grondbeleid 

Het voeren van grondbeleid door een gemeente is geen doel op zich, maar een instrument van 
ruimtelijke ordening. De grondexploitatiewet heeft de positie van gemeenten wat dat betreft 
veranderd. Het is in veel gevallen niet langer noodzakelijk om grond in eigendom te hebben om 
ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Alleen als de gemeente een bepaalde ontwikkeling perse 
gerealiseerd wil zien is actieve grondpolitiek nog noodzakelijk. In andere gevallen kan zij zich beperken 
tot een passief grondbeleid in combinatie met de sturingsmiddelen die de grondexploitatiewet en het 
bestemmingsplan bieden. Om die reden kiest de VVD ervoor om het actieve grondbeleid 
terughoudend toe te passen.  

De gemeente moet er in verband met haar actieve grondpolitiek voor waken dat zij haar rol op het 
gebied van de ruimtelijke ordening op een neutrale manier uitvoert en het gebruik van haar 
bevoegdheden op dat vlak niet mede laat afhangen van financiële belangen die zij heeft bij bepaalde 
gebiedsontwikkelingen. Er dient sprake te zijn van een eerlijk speelveld ten opzichte van particuliere 
grondeigenaren.  
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De algemene gronduitgifte voorwaarden blijven wat de VVD beperkt tot bepalingen van beheer en 
instandhouding van collectieve voorzieningen in het gebied van uitgifte. Zo is de VVD tegen het stellen 
van extra duurzaamheidseisen. Geen verzwaring van de landelijke EPC norm dus. Door deze 
voorwaarde is een woning veel duurder en daardoor voor starters nagenoeg niet te realiseren. Laat 
consumenten, net als bij een auto en een ijskast, kiezen wat voor energielabel ze willen.  

Het rendement van grondexploitaties staat onder druk. De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat 
haar grondexploitaties beter gaan renderen. Het uitstellen van plannen in de hoop op betere tijden is 
geen echte oplossing; er wordt slechts tijd mee gekocht, met geleend geld. De oplossing zit in het 
zoeken naar kwalitatieve, inhoudelijke aanpassingen van plannen zodat ze beter in de markt gaan 
liggen. Dat houdt dus ook in dat bestaande plannen moeten worden aangepast. 

9. EEN FINANCIEEL SOLIDE GEMEENTE  

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen 
lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. Meierijstad is wat de VVD betreft een open 
gemeente, en transparantie over de inkomsten en uitgaven horen daar onlosmakelijk bij. Het moet 
voor onze inwoners duidelijk zijn waar hun belastinggeld aan wordt besteed  

De VVD is voor een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele 
uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet zomaar worden 
gebruikt voor structurele extra uitgaven. Wat ons betreft blijft het huishoudboekje op orde en stuurt 
de gemeente ook de komende jaren scherp op de uitgaven, zoals deze zijn opgenomen in de 
begroting.  
 
De VVD is kritisch ten opzichte van lokale belastingdruk.  
De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat 
allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. De VVD vindt dat de manier waarop leges 
wordt berekend helder, transparant en eerlijk moet zijn. Dus geen leges berekenen over btw. 

Bij de invoering van de Omgevingswet zullen de kosten voor de behandeling van een 
vergunningsaanvraag wijzigen. De VVD streeft ernaar om deze nieuwe wet zo toe te passen dat er 
minder vergunningen nodig zijn, zodat er ook minder leges geheven hoeven te worden. 

De komende periode zal worden geïnvesteerd in het neerzetten van een kwalitatieve, efficiënte 
gemeentelijke organisatie. De uitgaven die daarvoor nodig zijn, zullen wat de VVD betreft worden 
opgevangen binnen de respectievelijke budgetten. Deze zullen niet worden afgewenteld op inwoners 
of ondernemingen 

De gemeente moet voldoende buffers hebben om financiële tegenvallers op te vangen.  

Daarom heeft het risicomanagement wat de VVD betreft twee pijlers:  
1) het reduceren van risico’s door het continue monitoren van risicovolle projecten; 
2) voldoende financiële slagkracht behouden om risicoscenario’s die werkelijkheid worden op te 
vangen. Wat de VVD betreft blijft het weerstandsvermogen van de gemeente Meierijstad op peil. Op 
deze manier zijn er voldoende middelen en mogelijkheden om substantiële onverwachte kosten af te 
dekken, zonder dat dit ten koste gaat van bestaand beleid. De VVD is tegen het voeren van 
inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau. Dat hoort bij het Rijk. Wij blijven scherp op het nut van 
bestaande gemeentelijke belastingen, zoals toeristenbelasting, en is de VVD is voor het afschaffen 
van hondenbelasting en precariobelasting. 
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ONZE POLITIEKE GRONDBEGINSELEN  

 Vrijheid en verantwoordelijkheid 

De VVD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid. Alle burgers bezitten een 
aantal vrijheden en rechten die niemand hen kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de 
vrijheid te beschikken over rechtmatig verworven eigendom, de vrijheid om overeenkomsten aan te 
gaan. Deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de gemeenschap waarin 
de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan burgers de spil vormen, zoals familie, 
vereniging, buurt en dorp moeten geëerbiedigd worden. Alle burgers hebben de plicht elkaars rechten 
en vrijheden te eerbiedigen. 

De VVD streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid voor ieder mens. Dit houdt het recht in om zelf zijn 
of haar levenspad te kiezen, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen.  

Het individu moet de ruimte krijgen om zijn talenten te ontplooien. Om te proberen, te falen en 
opnieuw te beginnen zonder geremd te worden door structuren. Om de opbrengsten van zijn talenten 
zo optimaal mogelijk te benutten. Vrij om te ondernemen, te denken, te helpen of te zorgen.  

Politiek kan en mag slechts betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk 
domein. De VVD streeft derhalve als liberale partij een kleine overheid na. Bij ieder voorstel tot 
ingrijpen door de overheid dient men zich af te vragen of de overheid wel het meest geschikte instituut 
is om het gewenste maatschappelijke doel te bereiken én of dat ingrijpen niet leidt tot beperking van 
vrijheden.  

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een 
mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. 

Die vrijheid draagt ook de verantwoordelijkheid in zich om zelf iets van je leven te maken. Om mee te 
bouwen aan de samenleving. We geven je kansen maar vragen van iedereen die kan ook inzet, want 
een samenleving werkt in twee richtingen. Het is dus ik én wij. 

Verdraagzaamheid 
Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. 
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. 
Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd 
en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen 
leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist 
een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van 
deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en 
maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen. 

Sociale rechtvaardigheid 

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor 
iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar 
gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel 
mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving. 

Gelijkwaardigheid 
Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht 
op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke 
overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. 
Discriminatie is uit den boze. 


