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Inleiding
De lokale politiek speelt in ons dagelijks leven een grote rol. Of het nu gaat over de
leefbaarheid in de wijk of straat, de school van uw kinderen, of de inrichting van
het buitengebied, het lokale bestuur heeft hierop en op vele andere zaken een grote
invloed. En dit lokale bestuur wordt gekozen door de inwoners van Gemert-Bakel.
De VVD vervult al sinds haar oprichting in 1948 een actieve rol in de Nederlandse
politiek. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft de VVD
dus al meer dan vijfenzestig jaar bestuurservaring te bieden op alle bestuursniveaus
en dus ook op dat van de gemeentelijke overheid. Ook uw plaatselijke afdeling
draait al bijna 30 jaar mee binnen de politiek van Gemert-Bakel en is een bron van
kennis en ervaring in onze gemeente. In deze 30 jaar heeft de VVD ervaring
opgedaan op het gebied van raadswerk en bestuur (wethouderschap).
De VVD is een liberale partij. Dit gemeenteprogramma 2014-2018 beschrijft hoe de
liberale beginselen leiden tot een lokaal beleid dat uitgaat van vrijheid,
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid.
De VVD is ook een echte volkspartij die goed luistert naar alle inwoners en geïnteresseerd
is in alles wat hen bezig houdt. Dit in tegenstelling tot veel politieke partijen die
slechts deelbelangen willen dienen of alleen een bepaalde groep in de samenleving
willen vertegenwoordigen. Het gemeenteprogramma 2014-2018 beschrijft veel van
de zaken die momenteel spelen voor de inwoners van Gemert-Bakel en hoe de
VVD deze zaken weegt en vertaalt naar een echt liberaal beleid.
In het eerste hoofdstuk van de tekst van het gemeenteprogramma worden de liberale
beginselen en uitgangspunten beschreven. De daarop volgende hoofdstukken
beschrijven de visie van de VVD op concrete zaken die spelen in Gemert-Bakel.
Het gemeenteprogramma 2014-2018 van de VVD kan gezien worden als informatie over
het beleid dat de VVD voorstelt voor de komende periode. Het is ook een
handleiding die verklaart hoe de VVD in Gemert-Bakel, op basis van de liberale
beginselen en uitgangspunten, belangen weegt en uitwerkt.
Verder mag het gemeenteprogramma gezien worden als een belofte van de toekomstige
VVD-gemeenteraadsleden aan de inwoners van Gemert-Bakel over het beleid dat
de VVD Gemert-Bakel zal nastreven. U mag ze erop aanspreken!
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LIBERALISME

Liberale beginselen
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De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie stoelt haar beleid op de volgende
uitgangspunten:
 Een zo groot mogelijke vrijheid van de mens is een onmisbare
voorwaarde voor ieders ontplooiing.
 De mens is pas vrij als zijn vrijheid samengaat met het besef van zijn
verantwoordelijkheid voor anderen en de omgeving waarin hij leeft.
 Een zo groot mogelijke vrijheid van inwoners veronderstelt een grote
mate van verdraagzaamheid van inwoners ten opzichte van elkaar en
ook van de overheid ten opzichte van de inwoners.
 Democratie is meer dan het toepassen van de regel de helft plus één. In
een echte democratie kunnen mensen alleen ten aanzien van zichzelf
besluiten nemen en dus nimmer ten koste van een individu of een kleine
groep andersdenkenden.
 De grens van liberale vrijheid is niet de absolute vrijheid van enkelen
maar de gebonden vrijheid van velen. Ofwel de vrijheid van de één, mag
nooit ten koste gaan van de vrijheid van de ander.
 Zonder uitsluiting dienen alle inwoners volwaardig aan de samenleving
te kunnen deelnemen en daarbij te worden betrokken. Dit streven naar
emancipatie van alle inwoners staat centraal bij de VVD, zeker op
gemeentelijk niveau.
 Liberalen streven naar een samenleving waarin alle mensen, met respect
voor ieders aard, aanleg en levensovertuiging, gelijkwaardige
mogelijkheden hebben tot ontplooiing te komen, zonder enige vorm van
discriminatie.
De lokale VVD luistert naar u omdat de VVD een volkspartij is en dus vindt dat de burger
in de politiek centraal behoort te staan. De VVD in Gemert-Bakel is er voor U en
niet andersom. De VVD neemt alle zaken van de inwoners serieus, weegt op een
open en eerlijke manier de verschillende belangen op basis van de VVD-beginselen
af, om op plaatselijk niveau tot een goed liberaal besluit te komen. Een enquête
onder de inwoners, met een ruime respons, zal door de VVD niet genegeerd
worden.
De VVD neemt het initiatief om met inwoners te overleggen en staat open voor contacten,
individueel of in groepsverband. Ook in het besluitvormingsproces dient de burger
tot het laatste moment betrokken te worden. De VVD vindt het dan ook belangrijk
om te horen wat er in de wijken speelt en waar de dorpsraden zich mee bezig
houden. De VVD is tevreden met het huidige systeem wat betreft de dorpsraden en
wijkondersteuners en streeft naar een productieve samenwerking met deze lokale
bronnen van informatie. De partij streeft naar een regelmatig contact met deze
platforms, zodat informatie, wensen en voorstellen van deze organen direct in de
raad kunnen worden verwoord.
De VVD vindt dat het welbevinden van mensen (immaterieel en materieel) het meest is
gediend met een terughoudende overheid. Discussies over kerntaken van de lokale
overheid passen in dit beeld en hier wordt door ons kritisch naar gekeken.
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Gelijkwaardigheid betekent voor de VVD gelijkwaardigheid van alle inwoners.
Uitzonderingsposities, voorkeursbehandeling en bevooroordeling passen dan ook
niet bij het liberale gedachtegoed.

Algemeen bestuur
Het herstel van het vertrouwen van de inwoners in de lokale democratie moet worden
gezocht in gemeentelijke bestuurders die kwaliteit leveren en actief zijn. De VVD
wil die kwaliteit en activiteit bevorderen en gemiste kansen uit het verleden alsnog
benutten.
De inwoners dienen nadrukkelijk betrokken te worden bij de totstandkoming en
uitvoering van het lokale beleid. De VVD ziet daartoe een aantal mogelijkheden:
 De vergaderingen van de gemeenteraad moeten levendig en begrijpelijk
zijn voor de inwoners van de gemeente en een waardevolle bijdrage
leveren aan het beleid van de gemeente.
 De gemeenteraad moet meer besluiten op basis van argumenten in het
belang van de inwoners en niet blindvaren op het getalsmatige
overwicht van de coalitiepartijen.
 Het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) bezoekt, al dan
niet samen met de overige gemeenteraadsleden, periodiek de wijken en
onze kerkdorpen Handel, Elsendorp, De Rips, Milheeze, Bakel en De
Mortel. Hierbij kan het lokale bestuur zich persoonlijk op de hoogte te
stellen van de lokale situatie en met de bewoners overleggen.
 Voorlichting en uitwisseling van informatie over gemeentelijk beleid
gaat niet alleen over inhoud maar moet ook zo opgesteld worden dat de
inwoners er ook kennis van kunnen nemen. Bestuurders en ambtenaren
dienen zich daarbij in begrijpelijke taal uit te drukken.
 Via inspraak moeten onze inwoners gehoord worden en de
besluitvorming kunnen beïnvloeden. Als er signalen zijn van de onze
inwoners moet hier naar geluisterd worden. Wanneer het college van
Burgemeester en Wethouders de aangedragen suggesties niet
overnemen hebben inwoners recht op een deugdelijke motivatie.
 Alle nieuwe inwoners moeten een gemeentelijk kennismakingspakket
ontvangen met informatie over de werkwijze van de gemeenteraad,
burgerraadsleden en gemeentelijke voorzieningen. Ook dienen alle
inwoners van Gemert-Bakel die de leeftijd van 18 jaar bereiken dit
pakket te ontvangen.
 Klachten van inwoners over de dienstverlening van de lokale overheid
dienen serieus door B en W te worden behandeld.
 Op brieven en verzoeken moet tijdig worden gereageerd. De planning
van de behandeling van het onderwerp dient daarbij helder aangegeven
te worden, de betreffende wethouder is daarbij verantwoordelijk voor
het bewaken van die planning.
 Omdat inwoners veelal alleen afgaan op de informatie van de gemeente
dient deze informatie te worden gegeven door ambtenaren en of
bestuurders met kennis van zaken. De informatie moet helder,
begrijpelijk en inhoudelijk juist zijn. Alternatieve mogelijkheden en
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beroepsprocedures moeten, indien van toepassing, ook genoemd
worden.
De openingstijden van het gemeentehuis moeten klantvriendelijk zijn.
Een snelle en adequate dienstverlening aan de balie is noodzakelijk.
Ontvangstbevestiging van brieven met termijn van afhandeling en
naam van behandelaar dient regel te blijven. Zeker nu de gemeentelijke
post digitaal verwerkt wordt, dient de inwoner snel en accuraat te
worden geholpen: binnen twee weken antwoord!
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Gemeentelijke organisatie
De VVD is er voorstander van dat binnen de ambtelijke organisatie een modern
personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid gevoerd wordt. De medewerkers behoren
ingezet te worden op plaatsen waar zij hun vaardigheden en competenties het beste
kunnen aanwenden, passend binnen heldere taakstellingen en vereisten
(competentiemanagement). De VVD wil zich komende vier jaar sterk maken voor
een evenwichtige en goed functionerende ambtelijke organisatie die zijn
bestaansrecht binnen het gemeentelijk apparaat kan bewijzen. De samenwerking
met de zes Peelgemeenten moet een bijdrage leveren aan een slanke ambtelijke
organisatie waarbij niet alle expertise of elke discipline binnen de eigen gemeente
belegd hoeft te zijn. Uiteraard moet de gemeente wel zeggenschap blijven houden
over visie, beleid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De loketbeambten, maar ook de publiekgerichte ambtenaren en bestuurders dienen
vakkundig, hulpvaardig en klantvriendelijk te zijn.
De VVD is voorstander van een nauwe samenwerking tussen gemeente en dorpsraden,
wijkondersteuners, belangenverenigingen en buurtverenigingen. De VVD wil
hiervoor regelmatig lokaal aanwezig zijn om samen naar eventuele oplossingen te
zoeken.
Een jumelage (vriendschapsband) van Gemert-Bakel met een gemeente binnen Europa
wordt door de VVD ondersteund.
De inwoners dienen op de hoogte te worden gebracht en gehouden van de mogelijkheden
om ook via internet te communiceren met de gemeente.

Deregulering
De VVD is van mening dat er nog niet voldoende is gedereguleerd. Deregulering is het
verminderen van beperkende regels, het afschaffen van overbodige regels is geen
deregulering.
Wij zijn voorstander van het schrappen van tegenstrijdige, niet nuttige en niet
handhaafbare regels die de samenleving hinderen en willen meer verantwoording
leggen bij de inwoners en de ondernemers zonder dat dit ten koste gaat van de
vrijheden van anderen. Op deze manier hoeft de gemeente alleen maar regels in het
leven te houden die in dienst staan van de samenleving. Naar mening van de VVD
moeten onnodig lange en ingewikkelde procedures in de regelgeving tussen
overheid en inwoners worden vermeden. De VVD heeft het principe:
"het kan wel, tenzij..." in plaats van "het kan niet, behoudens...".
De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder spoort
zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen.
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Openbare orde en veiligheid

Algemeen
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid.
Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de
dagelijkse rit naar school, werk of sport moet veilig zijn.
Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie
neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand zich
niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden
door de bevoegde instanties of door de gemeente zelf.
Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve
veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente dient
oog te hebben voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.
Wij beschouwen het ontwikkelen en vaststellen van rampenbestrijdingsplannen door de
veiligheidsregio van groot belang voor de veiligheid van de inwoners van GemertBakel. Het is van groot belang dat deze rampenbestrijdingsplannen regelmatig
worden getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk. Hierbij
zijn rampenoefeningen onmisbaar.
De bijzondere taken en verantwoordelijkheden van de burgemeester bij rampen en
calamiteiten, zoals de coördinatie van de hulpdiensten en inzet van bijzondere
eenheden, moet onder de aandacht blijven. Dit geldt ook voor de handhaving van
procedures en, indien nodig, het opleggen van sancties.
De bereikbaarheid van wijken en buurten voor de hulpdiensten willen we regelmatig laten
toetsen. Ook voor onze kerkdorpen gelden deze voorwaarden en er dient rekening
gehouden te worden met de vereiste tijd om ter plaatse te zijn.

Politie
De komst van de nationale politie (voor beheerstaken) mag niet betekenen dat het zo
belangrijke wijk- en buurtgericht werken verloren gaat. Wij willen een zichtbare
en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen en
samenwerken met wijk- en dorpsondersteuners. Wij blijven de aandacht vestigen
op voldoende inzet van politiemensen binnen Gemert-Bakel.
Politie moet zorgen voor vertrouwen bij de burgers en 24 uur per dag beschikbaar en
daadkrachtig zijn, zodanig dat de burger altijd de hulp van de politie kan en wil
inroepen bij het oplossen van problemen en conflicten.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. De gemeente staat open
voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm. Voorwaarde is dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes en digitale aangiften verwerkt. Ook een
snelle terugkoppeling van de Politie is gewenst.
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Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door
extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s).
De gemeente moet ervoor blijven zorgen dat hangjongeren geen rotzooi en problemen
veroorzaken. Niet alleen jongeren die overlast veroorzaken maar ook hun ouders
zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en moeten hierop worden aangesproken.
Door het gebruik van technologie zoals cameratoezicht en helmcamera’s kunnen
veelplegers gevolgd worden en kan criminaliteit voorkomen en opgelost worden.
Ook een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport kan helpen om
probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. De burgemeester
kan gebruik maken van instrumenten om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door
overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor
zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de
toegang tot een gebied te ontzeggen.
De VVD eist een harde aanpak van de handel in drugs en vindt het bijzonder verwerpelijk
dat er nog steeds drugs aan schoolgaande kinderen worden verkocht. Door
gemeente, politie, ouders en de school moet een beter toezicht op dit terrein
plaatsvinden. Wij streven naar goede en gerichte voorlichting op scholen om deze
kwetsbare groep te informeren over de risico’s en consequenties van drugsgebruik
en om het gebruik ervan te verminderen. Wij zijn en blijven geen voorstander van
een coffeeshop in Gemert-Bakel.
De VVD blijft pleiten voor de inzet, ’s avonds en ’s nachts, van extra politie en/of
patrouilles van toezichthouders. Zeker nu in het weekeinde de openingstijden voor
horecagelegenheden zijn verruimd. De verruimde openingstijden mogen geen
overlast veroorzaken in de directe omgeving van deze horecagelegenheden. Ook
zijn wij voorstander van snelrechtprocedures bij vandalisme, kleine criminaliteit en
overlast, welke veroorzaakt worden rondom sportwedstrijden, bij bijeenkomsten,
door uitgaanspubliek en andere, vergelijkbare situaties. Het streven moet zijn de
daders aanpakken en de schade op de daders verhalen. Een permanent bezet
politiebureau, dus ook in de avonduren en tijdens weekeinden, is volgens de VVD
hierbij noodzakelijk.
De VVD is een groot voorstander van buurtpreventie, als onderdeel van het totale
buurtbeheer. Buurtpreventie kan bestaan uit een buurtcommissie, wijk- of
dorpsraad en wijk- of dorpsondersteuners met een klankbordfunctie en
signalerende functie op het gebied van:
 parkeeroverlast;
 straatvervuiling (hondenpoep);
 vandalisme in de buurt;
 geluidsoverlast;
 verkeersveiligheid;
 staat van speeltuig en groenonderhoud;
 ergernissen in de buurt.
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Brandweer
De oprichting van een regionale brandweer is een voldongen feit en de VVD ziet zeker de
meerwaarde van een regionale brandweer met meer specialismes en capaciteit bij
grote calamiteiten, De VVD zal er echter op blijven toezien dat minimaal hetzelfde
hoge niveau gehaald wordt als in het verleden door de vrijwillige brandweer in
Gemert-Bakel gehaald is.
Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen
meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste
gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.
Om bij brand en calamiteiten ook in De Rips, met al haar omliggende bedrijven, op tijd ter
plaatse te zijn en zeker de wettelijke aanrijtijd te kunnen garanderen, is destijds de
keuze gemaakt om ook in De Rips een brandweerkazerne te bouwen. Als deze
norm vanuit Venray of Gemert niet haalbaar blijkt, zal de VVD ervoor pleiten dat
de kazerne in De Rips behouden blijft.
Ook dient de brandweer volgens de VVD voldoende bevoegdheden en capaciteit te krijgen
om de brandveiligheid in uitgaansgelegenheden en inrichtingen te kunnen
garanderen voor bezoekers en inwoners. De brandweer moet hiertoe gerichte
aanwijzingen kunnen geven en de opvolging ervan regelmatig controleren.
De VVD wil, in het kader van ‘jong geleerd, is oud gedaan’, een jeugdbrandweer in
Gemert-Bakel. Dit bevordert de toestroom naar onze vrijwillige brandweer.
De First Responder, de snelle wagen van de brandweer die in korte tijd op de plaats van
het ongeval kan arriveren, moet worden gehandhaafd wat de VVD betreft.

Ambulance
De ambulanceplaats in Gemert mag van de VVD niet komen te vervallen. Regelmatig
moet getoetst worden of een ambulance, onder alle omstandigheden, alle inwoners
van Gemert-Bakel kan bereiken binnen de wettelijk vastgelegde maximale
responsetijd. Dit geldt zeker ook voor de kerkdorpen.
Voor de eerste hulpverlening moeten alle wijken en dorpskernen voorzien zijn van AED’s
en borgen dat er voldoende mensen opgeleid zijn.
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Verkeer en vervoer

Algemeen
De verbindingswegen binnen de gemeentegrens dienen met regelmaat getoetst te worden
op hun veiligheid. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan snelheidsverlaging,
maar ook aan een aangepaste inrichting en onderhoud van verbindingswegen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud maar natuurlijk
blijft de bestuurder verantwoordelijk voor zijn of haar rijgedrag. Daar hangt
grotendeels de veiligheid van af.

Openbaar vervoer
Omdat het busvervoer de enige vorm van openbaar vervoer is in Gemert-Bakel, zal de
VVD bij het streekvervoerbedrijf blijven aandringen op goede en snelle
verbindingen. Een rit met de bus naar Nijmegen vraagt teveel overstappen,
doordat de busondernemingen zijn gewisseld. Ook de verbinding met Helmond
laat veel te wensen over. De VVD wil zich dan ook inzetten voor een extra
busverbinding via De Mortel, Bakel en Helmond. Ook de verbinding naar de Den
Bosch is onvoldoende en dient verbeterd te worden. Ondanks de goede inzet van de
buurtbus is de bereikbaarheid van de kerkdorpen met het openbaar vervoer ronduit
beneden peil. Ook ontbreekt openbaar vervoer op het bedrijventerrein.
Kortom, de VVD is van mening dat Gemert-Bakel nog steeds slecht ontsloten wordt door
het huidige openbaar vervoer en dat dit verbeterd moet worden. De VVD vindt dat
onderzocht moet worden of in samenwerking met de provincie, onze regio beter
ontsloten kan worden via een alternatief vervoersnetwerk.
Het terugdringen van de automobiliteit (een streven van de landelijke overheid) kan
volgens de VVD alleen succesvol zijn bij een fijnmazig en frequent openbaar
vervoer, met alle bijbehorende faciliteiten. Gemert zou hiervoor een centrale rol
voor het streekvervoer kunnen invullen.

Fietsen
De VVD is blij met het fietspadenplan (knooppuntenplan) rond de Gemeente GemertBakel. Wel wil de VVD binnen de gemeentegrenzen nog wat meer aandacht voor
veilige fietsroutes. Hierin dienen ook scholen en bedrijventerreinen te worden
meegenomen.
Bij belangrijke bushaltes wil de VVD voorzieningen voor het stallen van fietsen.

Bereikbaarheid en Parkeren
De VVD vindt goede parkeervoorzieningen in het centrum van Gemert essentieel. De
gemeente is en blijft verantwoordelijk voor voldoende parkeerplaatsen voor
gehandicapten, leveranciers, personeel en bewoners, ook na de herinrichting van
het centrum. Uiteraard blijft parkeren tegen betaling bij de VVD onbespreekbaar.
De VVD vindt dat langparkeerders uit de centrumgebieden van onze dorpen geweerd
moeten worden, hiervoor is de blauwe zone een goed alternatief. Bereikbaarheid en
13
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parkeergelegenheid voor bezoekers bij alle (winkel)centra zijn van groot belang
voor de lokale economie en de ontwikkeling van het toerisme. Dit heeft de volle
aandacht van de VVD en willen we de aankomende raadsperiode mee aan de slag.

Economische zaken

Algemeen
De VVD wil de sociaaleconomische situatie in Gemert-Bakel versterken en streeft naar
een grote verscheidenheid aan soorten werkgelegenheid. Ook streeft de VVD naar
een zo gunstig mogelijk vestiging- en investeringsklimaat met bijbehorende
infrastructuur. Uiteraard moeten hierbij alle belangen zorgvuldig worden
afgewogen.
De VVD wil de komende periode ook extra aandacht voor het aantrekken van
kennisintensieve en technologisch hoogwaardige bedrijven (Brainport).
De VVD is van mening dat de contactfunctionaris voor bedrijven goed functioneert en een
belangrijke rol speelt bij het versterken van de economie in Gemert-Bakel. Als
aanspreekpunt voor het bedrijfsleven verschaft deze functionaris niet alleen
informatie, maar neemt ook initiatieven ter bevordering van het
ondernemersklimaat in onze gemeente. Voor het scheppen van een zo gunstig
mogelijk vestigingsklimaat kan hierbij ook aandacht worden gegeven aan de
kwaliteit en kwantiteit van scholen, recreatie, winkels, aard werknemers,
woonmogelijkheden, etc. De VVD is hierbij ook tevreden over het digitale loket
‘wie vraagt, krijgt antwoord’. Dit loket voorziet duidelijk in een behoefte en dient
naar de mening van de VVD meer bekendheid te krijgen.
De VVD wil dat het beleid van de gemeente het ondernemen in onze gemeente stimuleert.
De ondernemer dient geen overdreven of beperkende randvoorwaarden door de
gemeente opgelegd te krijgen. Ook hier geldt voor de VVD dat gewerkt moet
worden vanuit "het kan wel, tenzij …" in plaats van “het kan niet, behoudens …”. Z
Een belangrijke taak van de gemeente is het scheppen van voorwaarden en het stellen van
regels. De VVD is daarbij voorstander van het minimaliseren van allerlei knellende
regelgevingen, maar ook van het zwaarder bestraffen van overtredingen.
De gemeente zal zich als betrouwbare partner c.q. bondgenoot moeten opstellen naar hen
die bereid zijn ondernemersrisico’s te lopen. Een correcte communicatie tussen
ondernemer en gemeente is daarbij in de ogen van de VVD een vereiste.

Ondernemerschap
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het
midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. De gemeente hoeft
ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen, dat weten zij zelf
het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers
de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor een ondernemende
gemeente met lagere (administratieve) lasten en minder regels voor ondernemers.
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De VVD wil dat de gemeente zorgt voor aantrekkelijke bedrijventerreinen in GemertBakel om, onder gunstige voorwaarden en met betaalbare grondprijzen, te kunnen
voorzien in de bouwbehoeften van ondernemers en bedrijven. Daarbij zal intensief
overleg met de provincie nodig zijn in verband met het provinciale beleid met
betrekking tot bedrijventerreinen in kleinere gemeenten. Tevens zijn wij van
mening dat de uitbreiding van detailhandel op bedrijventerrein mogelijk moet zijn.
De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage,
niet op elkaar afgestemde procedures ondernemers belemmeren. Alles wat de
gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals
een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.
Voldoende eenvoudige ruimte voor bedrijfsactiviteiten kan een impuls betekenen voor
startende ondernemers. De VVD wil dat deze functie ook aan leegkomende
agrarische bedrijven kan worden toegekend.
Gezien de goed functionerende winkelcentra in onze omringende gemeenten zal het
winkelcentrum in de kern Gemert het hoofdzakelijk moeten hebben van zijn eigen
thuismarkt, toerisme en consumenten uit de regio die afkomen op specifieke
activiteiten en specialisaties. Hiervoor zijn het gratis parkeren, ontwikkeling van
het toerisme en een attractief pakket van evenementen en activiteiten een
belangrijke voorwaarde voor de VVD. Tevens moeten de winkeliers zelf kunnen
beslissen over hun openingstijden, ook op zondag.

Agrarische sector
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de veeteelt, land- en tuinbouwsector
en wil de sector faciliteren om te kunnen voldoen aan de gevolgen van de duurzame
veranderingen en wettelijke bepalingen. De agrarische sector is een belangrijke
factor in Gemert-Bakel voor wat betreft investeringen en werkgelegenheid en moet
gelegenheid krijgen om door te ontwikkelen. Wij zijn blij met de initiatieven van
de veehouders om op het gebied van mestverwerking aan de wettelijke verplichting
te kunnen voldoen. Echter daar verwerken waar het kan, niet tussen bedrijven,
bewoners en nabij toekomstige recreatiegebieden op het industrieterrein maar in
het buitengebied waarvoor voldoende draagvlak is.
De combinatie waarbij agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen (zogenaamde groene
diensten) wordt gestimuleerd. De VVD wil geen onnodige onttrekking aan landen tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’.
Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme of natuurbeheer of andere
bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.
De niet-agrarische woonfunctie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting en
door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone
agrarische bedrijfsvoering.
De VVD wil dat agrarische ondernemers in overleg met de gemeente voldoende ruimte
krijgen om voor goede (tijdelijke) huisvesting van seizoenarbeiders en
15
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arbeidsmigranten zorg te dragen. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt
overlast. Overlast dient met kracht te worden bestreden.
Land- en tuinbouw zijn niet de enige economische dragers in het landelijke gebied. De
veehouderij en in het bijzonder de varkenshouderij spelen een belangrijke rol in
onze gemeente. De agrarische wereld speelt in op maatschappelijke veranderingen
en wensen. Diversificatie speelt in toenemende mate een rol. Het gaat hierbij onder
meer om nieuwe producten, om biologische landbouw, om nieuwe vormen van
natuur- en landschapsbeheer, nieuwe vormen van recreatie en toerisme, evenals om
het in deeltijd uitvoeren van agrarische activiteiten. Met name opleiding en
omscholing van ondernemers en werknemers in deze sector zijn daarbij belangrijk
voor de VVD.
De agrarische sector, met name de veehouderij, blijft om aandacht vragen. Dierziekten en
de lage vleesprijzen zijn daaraan debet. Onze agrarische gemeente kent meer dan
450 veehouderijen. Met name voor de jonge boer breekt er een geheel nieuwe tijd
aan. De VVD Gemert-Bakel heeft voor deze problemen alle aandacht.
De VVD vindt verder dat voorrang moet worden gegeven aan initiatieven van
ondernemers die passen bij de intenties van de plannen voor de reconstructie van
het buitengebied in Gemert-Bakel.
De VVD wil de milieuregels (beter) op elkaar afstemmen. Overheden, instanties,
ondernemers en particulieren moeten daarbij samen de uitvoering ter hand nemen.
Extra druk op het buitengebied in verband met verlies aan werkgelegenheid, leegstand
bedrijven en vestigingen van derden in het buitengebied zullen gevolgen hebben
voor de leefbaarheid van het buitengebied en de kleine kernen. De VVD wil zich
inzetten voor het stimuleren van vervangende werkgelegenheid in de vorm van
recreatie en aan de landbouw gelieerde ambachtelijke bedrijven.
De VVD vindt dat de agrarische sector zich op economisch verantwoorde wijze moet
kunnen ontwikkelen. Ook voor een goed uitgebalanceerde bedrijfstak als de
veehouderij moeten binnen onze gemeente voldoende ontplooiingsmogelijkheden
aanwezig zijn.

Toerisme & recreatie
Toerisme kan binnen de economie van Gemert-Bakel gezien worden als een sterke
groeisector. De VVD streeft naar een versterking van deze sector.
Met projecten als Kruidentuin van Nederland, dorpsprofielen, ontwikkeling Bakelse
Plassen, golfbaan de Stippelberg, recreatiepark de Rooije Asch, etc. profileert
Gemert-Bakel zich als een aantrekkelijke gemeente voor de recreant en toerist. De
VVD is voorstander van dergelijke projecten en wil met de ontwikkeling van deze
projecten ook vaart maken.
De VVV en de LTA Gemert-Bakel bevorderen uiteraard plaatselijk, maar ook in
regionaal- en landelijk verband, de bekendheid en mogelijkheden van onze
gemeente. Een goede samenwerking met de Regionale VVV bevordert de
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professionaliteit van de lokale VVV en daarmee de promotie van de gemeente.
Gelet op de vele taken van de VVV is een beroepskracht hierbij onontbeerlijk. In de
begroting dienen daarvoor, volgens de VVD, middelen vrijgemaakt te worden.
De vaste bewoning op de Kanthoeve zal slechts langzaam en over een langere periode
worden afgebouwd. De VVD is van mening dat deze bewoners gedurende deze tijd
op een nette en voorkomende manier tegemoet getreden dienen te worden.
Ook wil de VVD een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor recreatie en de
versterking van de bestaande recreatievoorzieningen. Onder meer streeft de VVD
naar voldoende voorzieningen voor kampeerders die met hun caravan/camper een
kort bezoek aan Gemert-Bakel brengen.
De hotelvoorzieningen in onze gemeente zijn beperkt. De VVD is een voorstander van een
uitbreiding van de hotelaccommodaties.
De VVD Gemert-Bakel vindt dat na de ontzanding en de afwerking van de Bakelse
Plassen er een scheiding moet zijn tussen de natuur- en landschapsontwikkeling
enerzijds en recreatie anderzijds. De rond de Bakelse Plassen gewenste vormen van
recreatie, zoals zwemmen, surfen, een ligweide, maar ook de golfbaan, dienen
zoveel mogelijk geïntegreerd te worden. Voor deze recreatieve ontwikkeling
dienen de al gemaakte plannen snel te worden ontwikkeld.
Het gebied de Stippelberg, tussen Milheeze en De Rips, is voor vele inwoners een
wandelgebied bij uitstek. Strikte handhaving van de openbare orde (rust en stilte)
en goed onderhoud van het gebied is voor de VVD dan ook erg belangrijk. De
VVD wil een goed overleg hierover tussen de gemeente en de eigenaren van het
gebied stimuleren.
Ook wat betreft andere gebieden in de gemeente Gemert-Bakel waar stille recreatie
plaatsheeft, wil de VVD dat de hiervoor benodigde rust in het gebied gerespecteerd
wordt.
De VVD wil recreatief medegebruik van natuur en landbouwgronden bevorderen. Hierbij
moet gedacht worden aan de De Rooije Asch. Dit vergevorderd plan dient verder
te worden ontwikkeld en zal een gezonde economische bijdrage zijn voor Handel
en zijn omgeving.
De speelgelegenheden in de wijken dienen aan de eisen van deze tijd te worden getoetst en
dienen goed te worden onderhouden. De VVD zal erop toezien dat de gemeente dit
doet.

Sport & vereniging
Investeringen in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een
gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Sport draagt bij
aan de ontwikkeling van maatschappelijke verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid.
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De VVD zal zich blijven inzetten voor het bevorderen en versterken van een divers
aanbod van mogelijkheden tot het beoefenen van sport in Gemert-Bakel. De VVD
ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen
met sport kennis te laten maken.
De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken
om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
De VVD is tegen deelname in de exploitatie van een topsportvereniging en/of deelname in
stadions en dergelijke. De gemeente kan een topsportvereniging wel in de
randvoorwaarden tegemoet komen.
In veel gevallen kunnen verenigingen zelf zorg dragen voor het beheer en onderhoud van
accommodaties. De VVD wil dit stimuleren en belonen. De gemeente en de
vereniging zorgen daarbij samen voor een sluitende begroting. Dit wil niet zeggen
dat subsidies automatisch jaren achtereen toegekend worden.

Cultuur & monumenten.
De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur
omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod heeft
bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente. Een rijk
cultureel leven is een belangrijke economische vestigingsfactor. De VVD is
voorstander van het voortbestaan van de Eendracht met al zijn sociale functies.
Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Iedereen moet
(laagdrempelig) met cultuur kennis kunnen maken. Het historisch besef is, vooral
voor de jeugd, van groot belang, Daarom is de VVD voor het behoud van cultureel
erfgoed en (cultuur-) historische evenementen, zoals Gemert Mèrt, de
boerenoptocht, gilde evenementen en carnaval. Evenementen voor en door de
inwoners van Gemert-Bakel met een aantrekkingskracht voor de regio en het
toerisme. Vergunningverlening moet eenvoudiger en plaatsvinden via een
zogenaamd (digitaal) evenementenloket.
De VVD wil dat de cultuursector meer op eigen benen komt te staan en zich voor
financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen
dienen dus niet louter afhankelijk te zijn van subsidies. De VVD wil dat culturele
organisaties die subsidie ontvangen beter gaan samen werken en professioneel
bestuurd worden.
De VVD vindt dat het muziekonderwijs alle medewerking van de gemeente verdient en
wil dat alle kinderen in de gelegenheid komen muziek- of cultuuronderwijs te
volgen.
De VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je buurt
of dorp en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. De gemeente dient met zorg
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om te gaan met cultuurschatten, monumenten en beschermde dorpsgezichten. Een
actief gemeentelijk monumentenbeleid bevordert de kwaliteit van het woon- en
leefmilieu.
De VVD steunt verenigingen en organisaties op het gebied van heemkunde, archeologie,
archivering en genealogie en wil deze actief betrekken bij het ontwikkelen van
plannen rond het straatbeeld.

Kinderopvang & Onderwijs
Onderwijs is de basis voor kinderen en jongeren om zich te kunnen ontplooien en een
zelfstandige toekomst op te bouwen. Goed kwalitatief onderwijs voor alle leeftijden
biedt kansen en leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie
en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Door de
decentralisatie van jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs kan de
gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen.
De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij
kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan.
De VVD wil dat er hard opgetreden wordt tegen voortijdig schoolverlaten en
ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder
geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Scholen, ouders en gemeenten
werken samen om spijbelen te voorkomen en hebben een nadrukkelijke taak in het
vroegtijdig signaleren van misstanden die het welzijn van de kinderen raken.
De VVD stimuleert de samenwerking van scholen en andere maatschappelijke instellingen
zodat leegstand van schoollokalen buiten schooluren zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Elk kerkdorp heeft minimaal recht op basisonderwijs binnen de
grenzen van het dorp mits de kwaliteit van het onderwijs niet in gedrang komt
door het leerlingenaantal.
Ouders bepalen naar welke school hun kind gaat. 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.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand te
vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse educatie en
samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair
onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.
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Werk en inkomen
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening
is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan
verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie
belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet
kunnen werken is er langdurige ondersteuning.
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel
merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde
armoedeval) wil de VVD afschaffen.
Standpunten VVD
 Re-integratie is gericht op dat mensen blijvend weer aan het werk gaan.
Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten
daarop ingericht zijn.
 Het armoedebeleid moet er volgens de VVD op gericht zijn dat mensen zo snel
mogelijk van een uitkeringssituatie naar een baan gaan.
 Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te
komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld
hobbyisme op kosten van de overheid.
 De VVD wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht
werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde
baan.
 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op
de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.
Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden
met elkaar te vergelijken. De huidige privacybelemmeringen op dit terrein moeten
worden opgelost.
 De sociale dienst en de Atlantgroep moeten één gezamenlijke
werkgeversbenadering hebben. Het heeft onze voorkeur toe te werken naar een
regionale sociale dienst voor de samenwerkende Peelgemeenten.
 De Atlantgroep moet als uitgangspunt hebben dat 80% van de medewerkers elders
aan de slag kunnen.
De VVD zorgt er voor dat er minder mensen een uitkering krijgen en dat er meer
mensen aan het werk zijn. Dit zorgt ook voor dat de gemeente minder geld
hoeft uit te geven aan uitkeringen.

Wet Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid.
Naar de mening van de VVD mag van het individu verantwoordelijkheid en
zorgvuldigheid met betrekking tot de eigen gezondheid, en die van anderen
worden gevraagd. Wij willen in aanvulling op het Rijksbeleid, een actief beleid op
het terrein van de gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Waarbij
de nadruk ligt op preventie. De VVD wil werken aan zorg op maat, afgestemd op
het individu en geïndiceerd door onafhankelijke deskundigen.
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De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over gaan naar de gemeente worden volledig
aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken en niet aan bureaucratie en
overhead.
De beleidsdoelstelling binnen de organisatie Sociale Zaken moet, in de visie van de VVD,
gericht zijn op het ‘Medezorgdragend zijn’ en op het ‘welbevinden van de inwoners
van de gemeente Gemert-Bakel’.
De VVD blijft vasthouden aan het initiatief en streven om zinvolle werkgelegenheid te
creëren voor hen die elders echt niet aan de slag kunnen komen.
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen
ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig
zelfstandig kunnen functioneren, recht op ondersteuning hebben. Voor een deel
moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening
moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener.
Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd met de
wijk of dorpsondersteuner. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende
redenen in kaart gebracht. Vermindering van de bureaucratie is daarbij een
absolute voorwaarde.
Door goede afspraken te maken met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners
verbetert de kwaliteit en blijven de kosten beheersbaar.
Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of anderszins te gebruiken algemene
ruimten vervullen een belangrijke functie op het gebied van welzijn en zorg. Het
zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en
ontspannen. Door deze accommodaties zo breed mogelijk te benutten kan
individuele zorg minder nodig zijn en blijven ook hier de kosten beheersbaar.
In het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) wil de VVD in de
komende periode extra aandacht voor de in financiële nood verkerende
zelfstandigen.
De VVD is van mening dat het voor de echte minima mogelijk moet zijn om deel te nemen
aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

Thuiszorg
Omdat ieder mens anders is en andere behoeften heeft, wil de VVD “zorg op maat”. De
thuiszorg moet daarbij doelmatig en doeltreffend zijn georganiseerd en moet dus
mogelijkheden bieden die aansluiten bij de behoeften en wensen van de cliënt.
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan uitgebreidere of intensievere zorg
voor cliënten met eigen middelen (de een spaart voor een groter huis of een
exclusieve vakantie, de ander wil betalen voor meer zorg).
Belemmeringen bij de uitvoering van de thuiszorg, voortvloeiend uit gescheiden
financieringsstromen, moeten worden opgeheven. Initiatieven om deze
belemmeringen weg te nemen, worden door de VVD gesteund.
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De VVD is voor meer marktwerking bij de uitvoering van thuiszorg, zoals dat in het
rijksbeleid tot uitdrukking komt. Mits aan dezelfde kwaliteitseisen wordt voldaan,
wordt daarom de totstandkoming van particuliere thuiszorgbureaus toegejuicht.
Meer concurrentie betekent volgens de VVD meer kwaliteit en meer keuze. Ook
binnen de verzorgingssector en bij zorgverzekeraars.
De VVD wenst meer aandacht te besteden aan de Mantelzorg. Zij is voorstander van
financiële steun voor de mantelzorgers.

Jongerenbeleid
Ieder kind heeft het recht om ongestoord op te kunnen groeien in een veilige omgeving.
Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het
belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen, de gemeente is dan aan
zet. Gemeenten krijgen namelijk de regie over de jeugdzorg. Het Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind is de basis voor een preventief integraal
jeugdbeleid zodat ook ieder kind kan opgroeien in een veilige omgeving.
De VVD ziet veel mogelijkheden in een professioneel centrum voor jeugd en gezin, binnen
de samenwerkende peelgemeenten, als de spil in alle zorgvragen voor kinderen,
ouders, scholen en andere professionals die met kinderen te maken hebben. Vanuit
dit centrum wordt de jeugdzorg gecoördineerd, samen met compacte zorgteams op
scholen dat problemen vroegtijdig signaleert en daarop actie neemt. Daarbij hoort
ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke problemen per definitie
een medische component hebben. Hierdoor bespaart de gemeente geld.
Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en groeien naar zelfstandigheid. De gemeente
schept daartoe in het kader van het jongerenbeleid voorwaarden. De beleidswerker
voor jongeren is hierbij van groot belang. De VVD ondersteunt de voortzetting
van het beleid en initiatieven met betrekking tot ondersteuning van verenigingen
en clubs en het (vrijwillig) kader van deze organisaties, die grote aandacht voor
jongeren hebben. Ook moet er ruimte zijn voor jongerencentra die zich inspannen
voor opvang van jongeren die zich niet aangetrokken voelen tot verenigingen
Beleid waarin jongeren zelf verantwoordelijkheid zijn voor het beheer van jongerencentra
wil de VVD voortzetten en uitbreiden. Waar strikt noodzakelijk kan de gemeente
ondersteuning bieden. De gemeente moet in goed overleg met de buurtbewoners
over locatiekeuzes en gedragsregels inzake hangplekken. Hangplekken mogen niet
leiden tot overlast.
Negatieve ontwikkelingen, zoals het toegenomen gebruik van drank en drugs, wil de VVD
keren. Voorlichting dient aandacht te krijgen, zowel vanuit gespecialiseerde
hulpverleningsorganisaties als direct binnen de plaatselijke onderwijsinstellingen.
De VVD wil de belangstelling bij jongeren voor politiek en bestuur stimuleren. Hiertoe
zal de VVD zelf initiatieven ontwikkelen en initiatieven van anderen, waaronder de
jongeren zelf, ondersteunen. Zo stelt de VVD voor te onderzoeken of er
belangstelling is voor een gemeenteraad van jongeren. Het gemeentebestuur zou
de voorstellen en adviezen van deze jongeren vervolgens serieus moeten nemen.
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Ouderenbeleid
Ouderenbeleid is een samenhangend beleid van Rijk, Provincie en Gemeente. De VVD
Gemert-Bakel wil hierbij zijn verantwoordelijkheid dragen door als lokale partij,
onze fracties binnen de Provinciale, Landelijke en Europese politiek, hierop aan te
spreken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden.
Het overgrote deel van de ouderen woont zelfstandig en neemt actief deel aan de
samenleving. Zij moeten daartoe volop de kans blijven krijgen. De VVD steunt
ouderen in hun streven naar het zolang mogelijk behouden van hun
zelfstandigheid. De VVD streeft dan ook naar een zo goed mogelijke thuiszorg
waardoor de zelfstandigheid binnen de eigen woonsituatie nog langer gewaarborgd
kan worden.
Naast verlangens ten aanzien van wonen en infrastructuur, hebben ouderen vooral wensen
op het gebied van recreatie, onderwijs en sociaal-culturele activiteiten. De VVD
stimuleert dan ook de uitbreiding van de mogelijkheden die ouderen in staat stelt
volwaardig te (blijven) participeren. Overleg met organisaties van ouderen
daarover is noodzakelijk.
Het tot stand komen van comfortabele en veilige woningen, ook in de ongesubsidieerde
sector, in de buurt van voorzieningen (seniorenwoningen) wil de VVD bevorderen.
Dit komt namelijk de handhaving van de zelfstandigheid van ouderen ten goede en
heeft dus de aandacht en steun van de VVD.
Om ouderen, indien zij dat zelf wensen, zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is de
VVD voorstander van levensloopbestendige woningen.

Gehandicaptenbeleid
De VVD gaat uit van een samenleving waarin de gehandicapte medemens zo volledig
mogelijk is opgenomen. Daarom richt de VVD zich op een algemeen beleid waarin
voorwaarden zijn opgenomen die het de gehandicapte medemens mogelijk maakt
aan het leven van alledag deel te nemen. Met name de toegang tot gebouwen en
het rolstoelvriendelijk maken van de winkelstraten, recreatie en groenvoorziening
verdienen de nodige aandacht. Ook moet de bouw van aangepaste (of later met
weinig kosten aan te passen) woningen mogelijk zijn.
De integratie in onze samenleving van mensen die blijvend problemen ondervinden in hun
lichamelijk of geestelijk functioneren, vraagt ook op gemeentelijk niveau om maatregelen. De VVD wil dat de gemeente de integratie van gehandicapten bevordert
door het tot stand brengen van overleg tussen en met gehandicaptenorganisaties
op gemeentelijk niveau;

Allochtonenbeleid
Het gemeentelijke beleid moet een invulling zijn van het landelijke overheidsbeleid. Voor
alle groeperingen in onze samenleving zijn er gelijke rechten, maar ook gelijke
plichten. De “inburgering” van allochtonen in onze samenleving stelt eisen aan de
samenleving maar ook aan de nieuwe landgenoten die zich daaraan niet mogen
onttrekken.
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Als liberale partij verwerpt de VVD discriminatie en ondersteunt zij politie en justitie bij
de bestrijding daarvan.
Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in gelijke omstandigheden gelijk wordt behandeld
en dat de wettelijke rechten en plichten in gelijke mate op iedereen van toepassing
zijn, zoals in het landelijk immigratie- en asielbeleid is vastgelegd.
Als instrument ter vergroting van de individuele zelfstandigheid moet, naar de mening
van de VVD, de taalcursus beschikbaar blijven. Deze biedt allochtonen de
mogelijkheid zowel sociaal als op de werkvloer beter te kunnen functioneren. Ook
bij de taalcursussen zijn doeltreffendheid en doelmatigheid sleutelbegrippen zoals
in de Wet Inburgering Nieuwkomers is aangegeven.

Verslavingszorg
Ten aanzien van de verslavingszorg ziet de VVD voor het lokale bestuur vooral een
preventieve taak. De gemeente dient, via de betrokken instellingen, goede
voorlichting te geven over de gevaren van gokken en het gebruik van drugs,
alcohol en tabak. Vooral op scholen dient hierover goede voorlichting gegeven te
worden.
Met het oog op de opvang van verslaafden wil de VVD dat de gemeente goede
werkafspraken bevordert tussen politie, crisis- en ongevallencentra, huisartsen,
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, sociaal-culturele jongerencentra in de
regio en de gespecialiseerde instellingen op het gebied van verslavingszorg. De
gemeente moet volgens de VVD een grotere en betere bereikbaarheid van hulpverleningsinstellingen stimuleren.

Milieubeheer
Een gezond leefmilieu is een vereiste voor het welzijn en de ontplooiing van de mens. Het
milieu is er niet alleen voor de mens van nu, maar moet ook in stand worden
gehouden voor toekomstige generaties. De VVD vindt duurzaamheid een
belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.
Een schone wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze
inwoners. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid zelf hun straten schoon
te houden.
De uitvoering van een milieubeleid leent zich naar de mening van de VVD bij uitstek voor
een planmatige aanpak op basis van regionale samenwerking. Deze werkwijze leidt
tot voordelen wat betreft deskundigheid, mankracht en eenduidigheid binnen de
regio.
De VVD is voorstander van milieubewust ondernemen. Het lokale bestuur dient
medeverantwoordelijkheid te dragen voor het identificeren van de juiste normen en
waarden. En dit niet alleen lokaal, maar ook nationaal en internationaal.
Dit zal tot uiting moeten komen in een verantwoord inkoopbeleid, gericht op
maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder:
24

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie / Gemert-Bakel






Keuze van duurzame materialen (bijv. hout met herbeplantingsnoodzaak)
Gebruik van recyclebare materialen;
Inkoop bij bedrijven die geen kinderarbeid gebruiken
Kansen voor lokale industrie in ontwikkelingslanden.

Speerpunten van het gemeentelijke milieubeleid dienen volgens de VVD te zijn:
 het voorkomen en terugdringen van vervuiling van water, bodem en lucht;
 het voorkomen van hinder en gevaar ten gevolge van bedrijfsactiviteiten;
 het tegengaan van geluidshinder;
 het beperken van energieverbruik;
 het benutten van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening wil de VVD Gemert-Bakel een sterke regio
Brabant Zuidoost bevorderen met daarin sterke steden en sterke dorpen, ieder met
zijn eigen karakter. Samenwerken is de kracht van de regio.
De VVD Gemert-Bakel wil een ruimtelijk ordening- en huisvestigingsbeleid voeren dat
respect toont voor het eigen karakter van onze kernen. Het gemeentelijke beleid
zal er dus vooral toe moeten leiden dat de dorpse karakters behouden blijven.
Er moet voldoende aandacht blijven voor het beschikbaar zijn van bedrijfsterrein binnen
de kernen om de groei van onze bedrijven te kunnen opvangen. Tevens moet het
voor bedrijven interessant gemaakt worden om zich in Gemert-Bakel te vestigen.

Volkshuisvesting
De te bouwen categorieën woningen dienen qua aard en prijsklasse zoveel mogelijk te
voldoen aan de vraag van diverse bevolkingsgroepen. Voor de VVD is een
marktgerichte benadering uitgangspunt met als doel dat, in redelijkheid, iedereen
kan wonen in een woonvorm die hij of zij verkiest.
De VVD vindt daarbij dat op dit moment meer aandacht geschonken dient te worden aan
betaalbare huisvesting voor jongeren (eenpersoonshuishoudens).
Ook pleit de VVD voor meer luxe appartementen voor ouderen. Dit bevordert tevens de
doorstroming.
Bij de woningbouw wil de VVD veel aandacht voor levensloopbestendige woningen. Onze
groeiende groep ouderen moet zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met
zorgpakket, in de eigen kernen en omgeving kunnen blijven wonen.
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De VVD wil geen enkele leeftijdsgrens voor het aanvragen van of in aanmerking komen
voor een starterslening. Wij willen dat ieder individu in alle vrijheid en
verantwoordelijkheid (binnen zijn/haar eigen mogelijkheden) gebruik moet kunnen
maken van gemeentelijke regelingen.

Financiën

Begroting
Financieel beleid vormt de basis van het gemeentelijke beleid. Uitgangspunten voor de
VVD zijn een reëel geraamde, sluitende begroting, een tijdig opgestelde
jaarrekening en een overzichtelijk meerjarenperspectief, gekoppeld aan een goede
kredietbewaking. De VVD streeft naar een zo spoedig mogelijke beëindiging van
het preventief toezicht door de Provincie.
De VVD is dan ook een uitgesproken tegenstander van een begroting die vanuit een
bepaald perspectief opgesteld wordt. In de praktijk leidt dit er namelijk
onvermijdelijk toe dat de tekorten stelselmatig worden opgelost door de lasten
voor de inwoners te verhogen. Het uitgangspunt dient volgens de VVD te zijn dat
de uitgaven binnen de bestaande inkomensstromen gedekt worden. De bestaande
voorjaar - en najaarsnota alleen bieden daarbij onvoldoende inzicht in de financiële
gezondheid van de gemeente.
Een maandelijkse rapportage op hoofdpunten van het financiële programma moeten we
handhaven. Daarnaast wil de VVD de effecten van onvoorziene mee- of
tegenvallers direct in de lopende begroting kunnen verwerken.
De VVD wil dat de gemeente haar taken zo doelmatig mogelijk uitvoert. Het toekennen
van budgetverantwoordelijkheden en afspraken over contractmanagement met
onderdelen van het gemeentelijke apparaat kunnen daaraan een bijdrage leveren.
De budgethouders blijven verantwoordelijk voor de aan hen toegekende budgeten.
Periodiek dienen hierover, per project, financiële rapportages voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad. Overschrijding van budgeten mogen wat de VVD
betreft nooit voorkomen.

Tarieven en belastingen
De VVD is van mening dat bij de verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven
terughoudendheid moet worden betracht. Iedere aanpassing vereist een goede
onderbouwing van het nut en offer.
Retributies zoals voor riool en afval moeten kostendekkend zijn. Om schokeffecten te
voorkomen worden de tarieven en belastingen zo nodig trendmatig aangepast.
Met het verhogen van de onroerendzaakbelasting (OZB) dient uiterst terughoudend te
worden omgegaan. De VVD vindt dat deze belasting slechts mag stijgen met de
inflatiecorrectie.
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Bij een verwachte waardestijging dient in principe het tarief evenredig te worden
verlaagd. De OZB mag van de VVD nimmer een sluitpost worden van de
begroting waarbij budgetoverschrijding tot verhoging van de OZB leidt.
De VVD wil het toezicht op de overlast van honden financieren uit de hondenbelasting.
Ook is de VVD van mening dat de opbrengst van de toeristenbelasting in beginsel
aangewend dient te worden voor recreatiedoeleinden.

Subsidies
De VVD heeft het uitgangspunt dat de subsidieverstrekking dient plaats te vinden op
basis van een evenwichtig, jaarlijks vast te stellen subsidiebeleidsplan. Subsidies
worden daarbij wat de VVD betreft voor een bepaalde termijn toegekend en niet
automatisch verlengd.

Kwijtschelding
Het kwijtscheldingsbeleid geldt in principe alleen voor verplichtingen die voortvloeien uit
publiekrechtelijke heffingen. Kwijtschelding mag uitsluitend op individuele basis
plaatsvinden en dient volgens de VVD op basis van duidelijke, openbare regels te
geschieden.

We zeggen wat we doen
en doen wat we zeggen
www.vvdgemert-bakel.nl
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Aantekeningen:
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