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Tijd voor toekomst! 
 

De VVD is een liberale partij met een positieve levenshouding. Wij staan voor vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle 

mensen. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. 

 

De afgelopen raadsperiode heeft de VVD Zaltbommel door haar deelname aan de coalitie directe 

verantwoordelijkheid genomen. Het was dankbaar werk onder economisch lastige omstandigheden. 

Onze gemeente staat er over het algemeen goed voor. We noemen een paar voorbeelden zonder 

volledigheid na te streven. De overheveling van de zorgtaken naar het rijk naar ons lokaal niveau heeft 

goed uitgepakt. Landelijk worden we vaak als voorbeeld aangehaald. We hebben een mooi aanbod 

van onderwijs dat goed gehuisvest is. Sportverenigingen beschikken over een nieuw sportpark, veel 

nieuwe woningen zijn gebouwd in de kernen. Veiligheid is ten tijde van de overgang naar de nationale 

politie lokaal toch goed geborgd. De overlast is voortvarend aangepakt, het oplospercentage van 

inbraken is verbeterd. 

De VVD is trots dat met vereende krachten van vele burgers, verenigingen, (hulp)organisaties, 

bedrijven en de gemeente in de vorm van zowel bestuur als ambtenaren dit allemaal gelukt is. Ieder 

neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om samen aan een aantrekkelijk gemeente te bouwen. 

 

Grenzen vervagen. Privé en werk lopen steeds meer in elkaar over, de fysieke en virtuele wereld 

vervloeien, winkels verkopen steeds breder assortiment en beperken zich niet tot één branche. De 

wisselwerking tussen elkaar is steeds directer en sneller. De VVD ziet kansen om deze trend te 

benutten. We gaan de wisselwerking tussen gemeente en haar burgers vergroten om samen 

slagvaardig bij te dragen aan een duurzame en veilige samenleving.  

 

Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op een beter leven; sociaal en 

rechtvaardig. En daarom vindt de VVD dat we burgers niet alleen inspraak maar ook meer directe 

invloed willen geven, met bijbehorende (financiële) middelen. Samen maken we stappen om zorg te 

verbeteren door het dichtbij en simpel georganiseerd te houden. We, van burgemeester tot burger,  

zijn alert om het steeds veiliger te maken. We wonen op een manier die meer en meer past bij onze 

individuele behoeften met bijbehorend voorzieningenniveau. En we spelen in op de vele 

mogelijkheden die duurzaam ondernemen ons biedt; dat helpt ons op vele gebieden vooruit. 

 

Ons gemeente bestuur heeft een actieve rol om deze ambities te ondersteunen en doorlooptijden zo 

kort mogelijk te houden. Ze moet daarbij het vertrouwen geven aan initiatiefnemers en mag daarvoor 

verantwoording terug vragen. Financiële middelen die wellicht traditioneel door de gemeente zelf 

worden ingezet kunnen daarbij worden doorgegeven aan bewoners en bedrijven. Het huishoudboekje 

blijft op orde door een solide financieel beleid. Immers gebrek aan geld beperkt keuzevrijheden voor 

ons gemeentebestuur. Liever zijn we in staat om betrouwbaar en slagvaardig samen het eigen pad te 

kiezen. Voorspelbaar langetermijnbeleid, mede voor het vertrouwen dat de inwoner in het bestuur 

kan hebben.  
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1. Van inspraak naar invloed 
De lokale samenleving wordt niet door het gemeentehuis gevormd, maar door de inwoners van de 

gemeente Zaltbommel. In de gemeente wonen ruim 27.000 mensen. Voor een deel van hen is de stad 

Zaltbommel niet hun woonplaats, zij wonen in een van de dorpen van de gemeente. De stad 

Zaltbommel is onderverdeeld in vier wijken. Bovendien wonen er behoorlijk veel mensen in gebieden 

buiten de bebouwde kom. Ieder dorp en iedere wijk heeft zijn eigen kenmerken en behoeften. De 

geschiedenis van de Bommelerwaard en van onze gemeente laat zien dat onze inwoners bij het 

vormgeven van hun leven veel initiatief hebben getoond en dat nog steeds doen. Er is een rijk 

verenigingsleven en initiatieven om iets voor een ander te doen, kunnen doorgaans op veel steun 

rekenen. Burenhulp is hier niet uniek en diverse verenigingen steunen op veel vrijwilligers.  

Dertien dorps- en wijkraden  

De VVD is ervan overtuigd dat veel zaken waarvoor mensen voor een oplossing naar de gemeente 

kijken, sneller en beter opgelost kunnen worden in het dorp of in de wijk waar ze wonen. De afgelopen 

jaren zijn dorps- en wijkraden opgericht. Alleen Delwijnen heeft er nog geen. Deze raden zijn een 

belangrijke informatiebron voor de gemeente. Daarnaast komen zij regelmatig in aanmerking voor een 

subsidie om een wens die leeft in het dorp of in de wijk, te realiseren. Hierdoor is bijvoorbeeld een 

kinderspeeltuintje aangelegd en opgeknapt, is er een beweegtuin voor ouderen gekomen en is een 

jeu-de-boulesbaan gerealiseerd. Bij de jaarlijkse wijkschouw door de buurtwethouder is een 

belangrijke plaats ingeruimd voor de leden van de dorps- of wijkraad.  

De dorps- en wijkraden zijn nu voornamelijk afhankelijk van ad hoc-beslissingen van de gemeente om 

hun ideeën te kunnen uitvoeren en er is een beperkt budget daarvoor beschikbaar. Aan de meest 

gehoorde klachten van bewoners, bijvoorbeeld over het regulier onderhoud van het openbaar groen, 

kunnen zij niets doen. Dit is nu nog een taak van de gemeente. Ook schiet de gemeente momenteel 

nog te kort bij het informeren van de dorps- en wijkraden over gemeentelijke activiteiten in dorpen en 

wijken, zoals geplande weg- en rioolwerkzaamheden. Het risico bestaat dat de raden zo verworden tot 

een klachtloket en geen eigenstandige rol in hun wijk of dorp kunnen vervullen. Dit doet afbreuk hun 

draagvlak en gezag.  

 

Bevoegdheden en budget  

De VVD wil de bevoegdheden van de wijk- en dorpsraden in de komende jaren uitbreiden. Bij 

bevoegdheden hoort ook een eigen budget. De gemeenteraad spreekt in overleg met een dorps- of  

wijkraad af wat de verantwoordelijkheden 
daarvan zijn en legt die vast in een ver-
ordening. De dorps- of wijkraad krijgt een bij 
de vastgestelde verantwoordelijkheden pas-
send budget in de vorm van een subsidie. 
Over de besteding daarvan legt de wijk- of 
dorpsraad achteraf financieel en inhoudelijk 
verantwoording af. Iedere dorps-/wijkraad 
beslist zelf wanneer die naar deze werkwijze 
overstapt. Daarnaast krijgt ieder dorp en  

 

iedere wijk zijn eigen wethouder. Die is op alle onderwerpen het eerste aanspreekpunt voor de 

inwoners. De ondersteuning door ambtenaren, de dorps-/wijkcoördinatoren, die de raden nu krijgen 

vanuit de gemeente, zal worden voortgezet en wordt uitgebreid naarmate meer bevoegdheden bij de 
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dorps- en wijkraden komen te liggen. Ook wanneer de gemeente op enigerlei wijze werkzaamheden 

en activiteiten uitvoert  

in een wijk, dient zij de wijkraad ruim op 

tijd daarover te informeren, en indien 

nodig daarmee te overleggen over hoe 

de overlast voor de bewoners zo veel 

mogelijk beperkt kan blijven. De VVD 

vindt dat de dorps- en wijkraden 

zeggenschap moeten krijgen over het 

gebruik van de bestaande dorpshuizen. 

Deze moeten het hart vormen van het 

openbare leven in de buurt. Eenzaam-

heid bij inwoners, veroorzaakt door 

bijvoorbeeld armoede, langdurige ziek-

te of ouderdom, kan alleen worden be-

streden op de plek waar mensen wonen. 

De dorpsraden krijgen samen met 

verenigingen de opdracht projecten te 

bedenken en uit te voeren om 

onvrijwillige eenzaamheid in de woon-

omgeving terug te dringen. 

 

 

Stem bevolking inzichtelijk  

Er zijn veel zaken waarover de gemeenteraad zelf een uitspraak zal moeten doen. Daarbij gaat het om 

onderwerpen waarvan het rijk of de provincie bepaald heeft dat de gemeente daarover gaat of over 

zaken die van belang zijn voor alle inwoners, bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van (veilige) 

wegen en fietspaden, de huisvesting van scholen, de aanleg van bedrijventerreinen en het zorgen voor 

voldoende en goede sportvoorzieningen. De VVD vindt dat het nieuwe college voortaan bij ieder 

voorstel in een speciale paragraaf inzichtelijk moet maken hoe de stem van de bevolking is verwerkt 

in het betreffende beleid of waarom het college ervoor heeft gekozen dit niet te doen.  

Invloed van de carrousel  

De voorbereiding van de raadsvergadering door de gemeenteraad gebeurt in de zogenoemde 

“carrousel”. Het idee achter de carrousel was de bevolking rechtstreeks te betrekken bij de 

voorbereiding van het beleid. De VVD wil dat de nieuwe raad zo snel mogelijk na haar installatie de 

werkwijze van de carrousel evalueert. Daarbij moet de vraag centraal staan of de carrousel de invloed 

van de bevolking op het beleid daadwerkelijk vergroot. Als de uitkomst van deze evaluatie daartoe 

aanleiding geeft, moet de werkwijze van de carrousel aangepast worden. De raad ontwikkelt daarnaast 

samen met haar inwoners nieuwe werkvormen om op laagdrempelige manier invloed van de bevolking 

op het te voeren beleid mogelijk te maken.  
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2. Prettig wonen en werken   
Onze vitale gemeente moet woningen bieden die zijn toegesneden op de veranderde vraag. De 

bevolkingssamenstelling verandert, ook bij ons. Zaltbommel heeft een relatief jonge bevolking, maar 

ook hier stijgt het aantal ouderen. Om de gemeente vitaal te houden, is het belangrijk dat er voor 

iedereen - jongeren, jonge gezinnen en ouderen - een woningaanbod is dat past bij de levensfase. 

Bovendien groeit de vraag naar nieuwe woonvormen. Zo zijn er ouders, volwassen kinderen en 

kleinkinderen die samen in een woonvorm willen wonen.  Groepjes ouderen willen bij elkaar wonen  

om voor elkaar te kunnen zorgen en 

omdat zij dat gewoon leuk vinden. 

Veel mensen hebben de wens zelf een 

woning te kopen of willen graag een 

bouwkavel om eigen woningideeën te 

realiseren. Anderen hebben behoefte 

aan betaalbare vrije-sector huur-

woningen. Voor ouderen die zo lang 

mogelijk zelfstandig willen blijven 

wonen, zijn gelijkvloerse woningen, 

de nabijheid van winkels en 

bereikbare zorg weer van belang. Het  

 

past bij een vitale gemeente om snel in spelen op al die woonwensen en woonbehoeften van haar 

inwoners. Daarmee geeft zij hen voldoende ruimte om zelf hun toekomst vorm te geven. Vanzelf 

sprekend is duurzaamheid een uitgangspunt. En heel specifiek: alle nieuwbouwwijken worden 

gebouwd zonder gasaansluiting. 

De VVD wil dat de gemeente bij het realiseren van woningen inspeelt op de veranderingen die zich in 

de vraag naar woonruimte voordoen. Om daaraan te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de 

gemeente snel en flexibel reageert op plannen en ideeën van (toekomstige) inwoners. De gemeente, 

waaronder de welstandscommissie, moet niet talmen met de daarvoor noodzakelijke planwijzigingen 

en bouwprocedures, maar die zo snel mogelijk uitvoeren. De gemeente moet de woningcoöperatie, 

private investeerders en ontwikkelaars motiveren en verleiden om hieraan deel te nemen. Door het 

ontwikkelen en realiseren van woningen waaraan behoefte is, ontstaat bovendien beweging op de 

woningmarkt. Sociale huurwoningen komen eerder beschikbaar voor mensen die die nodig hebben 

en datzelfde geldt voor betaalbare eengezinswoningen.  

Huisvesting seizoenarbeiders  

Agrarische ondernemers moeten meer ruimte krijgen om seizoenarbeiders, ook langere tijd, te 

huisvesten op hun eigen terrein. In buurgemeente Maasdriel werkt dat goed. Deze vorm van 

huisvesting beperkt overlast voor de omgeving. De VVD is tegen grootschalige geconcentreerde semi-

permanente huisvesting van seizoenarbeiders in zogenaamde “hotels”. 

Voorzieningen lopen in de pas  

De VVD wil dat het voorzieningenniveau van de gemeente zich blijft ontwikkelen zodat het in 

Zaltbommel prettig is om te wonen en te werken. Voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor 

mensen, bedrijven en instanties om zich te willen binden aan de gemeente. Welke voorzieningen van 

belang zijn en hoe deze in te passen zijn, verandert met de samenleving mee. De VVD vindt dat als er 

vanuit de markt initiatieven komen voor nieuwe voorzieningen, die moeten kunnen rekenen op 

voortvarende steun van de gemeente. Bij het beoordelen van dergelijke initiatieven, zal de VVD in de 

Aangepaste woonvormen, op maat 
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gemeenteraad altijd nadrukkelijk bezien of daarin voor de lokale economie, voor de werkgelegenheid 

in Zaltbommel en voor de inwoners van Zaltbommel, voordeel zit. De VVD is daardoor dan ook 

voorstander van het ontwikkelen van een Fiep Westendorp Paviljoen als uitbreiding bij het 

stadskasteel van Zaltbommel en van de vestiging van het vrijetijdscentrum (‘Leisure Dome’), met onder 

meer een bioscoop, in het gebied tussen de A2 en het spoor.  

Onderwijs voor iedereen  

Bij het kiezen van de school horen ouders en hun kinderen keuzevrijheid te hebben. Daarom staat de 

VVD positief tegenover de vestiging van een nieuwe middelbare school in Zaltbommel vanaf het 

schooljaar 2018-2019.  

In de huisvesting van scholen is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. De VVD wil de komende periode 

in ieder geval nog investeren in de nieuwbouw van een modern schoolgebouw voor Praktijkschool 

voor speciaal voortgezet onderwijs De Brug in Zaltbommel. Ook moet er geld worden gereserveerd 

voor de huisvesting van de basisscholen in Brakel en Zuilichem.’ 

De VVD vindt dat de gemeente meer werk moet maken van haar andere kerntaak in het onderwijs, de 

controle op en handhaving van de leerplichtwet. De gemeente moet samenwerken met middelbare 

scholen om schooluitval tegen te gaan en te voorkomen dat leerlingen de arbeidsmarkt betreden 

zonder startkwalificatie.  

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die speciaal onderwijs nodig hebben, heeft Zaltbommel De Toermalijn 

voor het basisonderwijs en De Brug voor praktijkonderwijs. Wij vinden dat de gemeente een actieve 

rol moet vervullen bij het behoud van deze voorzieningen in de gemeente. Omdat deze scholen een 

regionale functie hebben, moet de gemeente daartoe samenwerken met omliggende gemeenten.  

Na de middelbare school gaat zo’n 60% van de kinderen naar het mbo. De aanwezigheid van mbo-

onderwijs in de buurt is daarom belangrijk. De VVD zet in op uitbreiding van het opleidingsaanbod van 

het ROC in Zaltbommel, met name dat voor jongeren. De gemeente moet stimuleren dat het onderwijs 

en het lokale bedrijfsleven samenwerken, zodat kinderen goed voorbereid worden op een baan voor 

later.  

Groen heeft waarde  

Zaltbommel is een groene plattelandsgemeente, waar je niet ver hoeft te gaan om koeien, schapen en 

paarden in de wei te zien. Het is dan ook geen wonder dat hier zo veel jonge gezinnen wonen. In de 

wijk De Waluwe, in de binnenstad van Zaltbommel en bij recente nieuwbouwlocaties heeft de 

gemeente gekozen voor de aanleg van geconcentreerd openbaar groen in de vorm van parken, met 

weinig groenperkjes in de straten zelf. De VVD wil dat deze versteende wijken vergroenen en dat bij 

toekomstige nieuwbouw het groen meteen meer door een buurt verspreid wordt. Goede 

burgerinitiatieven die zorgen voor meer groen in de buurt moet de gemeente gaan ondersteunen. Het 

is plezieriger wonen als er veel groen in de nabije omgeving is. Groen draagt bij aan de ontplooiing, 

het welbevinden en de gezondheid van mensen, met name van kinderen. Groen in de buurt heeft ook 

een economische waarde: woningen worden er meer door waard. Onderzoek toont een 

waardestijging aan van 4% tot 12% van huizen in wijken die meer groen kregen. Omgekeerd geldt dat 

het kappen van bomen huizenprijzen doet dalen.  

Water om bij te recreëren  

Water is populair om bij of in te recreëren. Mensen gaan niet alleen naar de plekken die speciaal 

hiervoor zijn aangewezen en aangelegd. Ook ander water in de buurt van woonwijken wordt voor 

recreatie gebruikt. De VVD vind dat de gemeente zwemmen op alle plekken waar dat niet gevaarlijk is, 
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moet toestaan. Plaatsen waarvan veel gebruikgemaakt worden, moeten goed worden onderhouden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Tijningen Plas in Zaltbommel en de Neswaarden in Aalst. 

Zwemmen in de Waal is levensgevaarlijk. Toch gebeurt het door de hele gemeente. Het plaatsen van 

waarschuwingsborden alleen is onvoldoende om ongelukken en verdrinkingen te voorkomen. De VVD 

vindt dat overal aan de Waal op warme dagen fysiek toezicht moet komen. Ook is de VVD voorstander 

van de oprichting van een vrijwillige reddingsbrigade om het aantal ongelukken op en in het water 

terug te dringen.  

Kunnen zwemmen is in onze waterrijke omgeving letterlijk van levensbelang. Een zwembad waar 

zwemmen geleerd kan worden, is daarom onontbeerlijk. In de afgelopen raadsperiode is mede dankzij 

de VVD een einde gekomen aan een langslepende discussie over een nieuw zwembad. De VVD wil dat, 

nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de bouw daarvan, het zwembad ook zo snel mogelijk 

wordt gerealiseerd en mensen er snel gebruik van kunnen maken.  

Onze gemeente is steeds vaker een vakantiebestemming voor mensen van buiten. Deze worden 

aangetrokken door de prachtige omgeving. Slot Loevestein heeft inmiddels een landelijke 

aantrekkingskracht. De VVD vindt dat de gemeente initiatieven als het onderhouden van een fiets- en 

voetveerverbinding tussen Zaltbommel, Brakel en Loevestein, de ruimte moet geven.  

Beweging in bereikbaarheid via trein en A2  

De VVD staat voor goede bereikbaarheid. Veel mensen gebruiken de trein naar Den Bosch en Utrecht 

dagelijks. Het station is tijdens de spitsuren overvol. Regelmatig rijdt de trein door zonder te stoppen, 

omdat de reizigers uit Zaltbommel er niet meer in passen. We willen dat de gemeente, samen met 

buurgemeenten, met de NS hierover in gesprek gaat. In de spits moeten de treinen langer worden. 

Nog beter zou het zijn als de trein in de spits ieder kwartier in Zaltbommel zou stoppen. Niet alleen 

mensen die vanaf een intercitystation reizen, hebben recht op iedere 10 minuten een trein.  

Er is een groeiend fileprobleem aan beide kanten van de Martinus Nijhoffbrug. De VVD wil dat dit 

probleem wordt opgelost. Het zorgt voor grote ergernis bij mensen die over de A2 naar hun werk 

moeten en het remt de economische ontwikkeling van onze gemeente. Het toekomstige college moet 

actief de provincie en het rijk bewegen in actie te komen en het fileprobleem aan te pakken.  

Voor de bereikbaarheid van de winkels in de binnenstad van Zaltbommel vindt de VVD het belangrijk 

dat er daar meer mogelijkheden komen om gratis te parkeren.  

Vervoer over de Waal  

De VVD vindt dat de Waal meer gebruikt kan worden als alternatief voor regionaal vervoer van en naar 

Zaltbommel, bijvoorbeeld door vervoer met watertaxi’s richting Gorinchem, Tiel en Nijmegen. Het veer 

Brakel-Herwijnen is voor de inwoners van de gemeente al een belangrijke verbinding. De gemeente 

moet ervoor waken dat die veerverbinding in stand blijft.  

Veilig verkeer  

De VVD is voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe 

de verkeersveiligheid in een buurt beter kan. De gemeente neemt bij de inrichting van straten en 

wijken het aspect verkeersveiligheid standaard mee. Daarbij moet duidelijk oog zijn voor de locaties 

van scholen en sportclubs. Het toezicht op parkeren in de hele gemeente gebeurt vanuit het oogpunt 

van veiligheid en niet om extra inkomsten te genereren. 

Eigentijds fietsbeleid  

Fietsen is populairder dan ooit. De tijd dat er alleen keuze was tussen een kinder-, dames- of herenfiets 

ligt achter ons. Fietsen met bijvoorbeeld manden voorop en fietsen met aanhangers en bakfietsen 
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nemen meer ruimte in dan de traditionele stadsfiets. Elektrische fietsen gaan meestal harder dan 

gewone fietsen.  

Bestaande fietspaden en fietsenstallingen in de gemeente lopen achter op die ontwikkelingen. De VVD 

wil daarom in de komende raadsperiode investeren in betere voorzieningen voor fietsers. Fietsen in 

de gemeente moet daarmee veiliger worden. Samen met relevante partners, ouders en dorps- en 

wijkraden wil de VVD een veilige fietsomgeving creëren in de stad, in de dorpen en buiten de 

bebouwde kom.  

Zo moeten fietspaden zoveel mogelijk worden gescheiden van de rijbaan voor snelverkeer. De paden 

moeten breder worden dan wat tot nu toe gebruikelijk is, niet alleen vanwege de grotere fietsen, maar 

ook omdat er voldoende ruimte moet zijn voor alle soorten fietsers met verschillende snelheden om 

elkaar veilig in te halen. Daarnaast komen er meer schoolzones en veilige oversteekplaatsen.  

In de overdekte fietsenstalling bij het NS-station en bij de carpoolplaats bij Esso is extra ruimte nodig; 

voor méér fietsen en voor grotere fietsen. Permanent cameratoezicht moet de stallingen veiliger 

maken. Op plekken in de gemeente waar veel fietsen worden geplaatst, komen oplaadpunten voor 

elektrische fietsen.  

Deze voorstellen kosten veel geld en zijn niet zomaar te realiseren. Het nieuwe college krijgt de 

opdracht zo snel mogelijk na zijn aantreden met voorstellen te komen om van Zaltbommel de veiligste 

fietsgemeente van Nederland te maken.  

Werk voor wie kan werken  

De gemeente is verantwoordelijke voor een goed werkende arbeidsmarkt. Daarvoor is samenwerking 

met plaatselijke werkgevers van belang. De nadruk van het gemeentelijke beleid ligt op het aan werk 

helpen en houden van mensen die door een ziekte of handicap moeilijk aan het werk komen. De VVD 

is van mening dat mensen die kunnen werken, ook moeten werken. De gemeente spreekt werkgevers 

die onvoldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hierop aan.  

In de gemeente Zaltbommel hebben relatief veel laagopgeleide mensen geen werk. De gemeente 

moet van de VVD meer druk uitoefenen om zo veel mogelijk van deze mensen het in de gemeente 

beschikbare, vaak ongeschoolde werk, te laten verrichten. De gemeente mag hierbij het middel van 

korten op uitkeringen inzetten. Onder meer de ontwikkelingen in de recreatie- en vrijetijdssector 

bieden kansen op nieuwe banen voor laagopgeleiden.  

Aan de andere kant moet de gemeente eraan bijdragen dat er voor laagopgeleide werklozen 

voldoende kansen zijn om laagdrempelige (praktijk)opleidingen te volgen. Tot slot kan de gemeente 

eisen stellen aan haar toeleveranciers en in aanbestedingen over het in dienst hebben van mensen 

met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  

Zzp’ers op de kaart  

Naar schatting is zo’n dertien procent van de Zaltbommelse beroepsbevolking zzp’er.  Dat is meer dan 

het landelijk gemiddelde van tien procent. De gemeente heeft regelmatig overleg met middenstanders 

en mkb-bedrijven in de gemeente over hun wensen en behoeften. De VVD vindt dat er ook een 

dergelijk regulier overleg moet komen met (vertegenwoordigers van) zzp’ers. Nu al is duidelijk dat 

onder zzp’ers een grote behoefte bestaat aan supersnel internet. Omdat veel zzp’ers vanuit huis 

werken, wil de VVD dat alle huishoudens in de gemeente binnen vier jaar over supersnel internet 

kunnen beschikken.  

Bij het verstrekken van opdrachten en het doen van aanbestedingen moet de gemeente zoveel 

mogelijk de voorkeur geven aan lokale ondernemers, dus ook aan lokale zzp’ers.   
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3. Duurzaam leven en ondernemen   
Duurzaamheid heeft de toekomst. Wat de VVD betreft gaat duurzaamheid verder dan het plaatsen 

van windmolens en het scheiden van afval. Duurzaamheid is een manier van leven en ondernemen 

waarbij mensen en bedrijven bewust omgaan met hun omgeving. Het omvat een manier van 

bedrijfsvoering waarbij gebouwen en terreinen worden onderhouden voor de toekomst in plaats van 

afgeschreven, en een manier van werkgeverschap die banen creëert voor mensen op afstand van de 

arbeidsmarkt. Duurzame ondernemers maken zo veel mogelijk gebruik van hun directe omgeving en 

stimuleren anderen om ook zo duurzaam mogelijk te werken. De VVD vindt dat de gemeente hierin 

een voorbeeld moet zijn voor iedereen. Daarom moet zij voortaan jaarlijks aan de raad rapporteren 

welke maatregelen de gemeente neemt op het terrein van duurzame bedrijfsvoering. Alleen een 

duurzame gemeente kan met gezag aan anderen duurzaamheidseisen opleggen.  

Duurzame energie  

De gemeente Zaltbommel heeft in 
de afgelopen raadsperiode vastge-
legd dat in 2020 16% van het totale 
energieverbruik in de gemeente uit 
duurzame energie moet bestaan. Er 
is nog veel nodig om die doelstelling 
te behalen. De VVD vindt dat geen 
enkele vorm van duurzame energie-
winning daarvoor op voorhand mag 
worden uitgesloten. Alleen de inzet 
van meerdere duurzame energie-
bronnen kan tot een betrouwbare 
energieleverantie leiden. Zon, wind  
en monomestvergisting bij boerderijen zijn, wat de VVD betreft, allemaal mogelijk en nodig. 

Particuliere initiatieven zijn daarbij noodzakelijk. Bij het afgeven van vergunningen daarvoor, moet de 

gemeente iedere keer een goede afweging maken tussen het behalen van de vastgelegde 

duurzaamheidsdoelstelling en andere belangen van de bevolking. Dit betekent dat de gemeente 

samen met initiatiefnemers moet optrekken om tot oplossingen te komen met een zo groot mogelijk 

draagvlak bij de bevolking.  

Afvoeren en duurzaam verwerken van hemelwater  

De Bommelerwaard is omringd door water en ligt bijna geheel onder de waterspiegel van de rivieren; 

als de dijken doorbreken, loopt de Bommelerwaard, met de gemeente Zaltbommel, als een badkuip 

vol water; water dat er dan niet meer vanzelf uitgaat, maar moet worden weggepompt.  

De dijken zijn voorlopig stevig genoeg. De afvoer van regenwater is echter een groeiend probleem. 

Neerslag komt steeds meer in hevige pieken. Wij willen droge voeten houden. Er zijn dus maatregelen 

nodig om natte voeten (en erger) te voorkomen. Logische oplossingen zijn de aanleg van tijdelijke 

bekkens voor wateropvang, meer groen in plaats van meer stenen in woonwijken en het ontkoppelen 

van de regenwaterafvoer via het riool. Het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 gaat uit van het 

realiseren van een basis niveau. Het plan bevat overzichten wat in welk jaar wordt aangepakt. De VVD 

wil dat deze plannen op tijd, binnen budget en volledig worden gerealiseerd.  
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Duurzaam ondernemen  

Het besef bij ondernemers groeit dat duurzaamheid noodzakelijk is voor de continuïteit van hun 

bedrijf, ook in economisch mindere tijden. Duurzame bedrijven hebben bij hun bedrijfsactiviteiten oog 

voor de gevolgen daarvan voor mens en milieu, waardoor ze toekomstbestendiger zijn. Het bedrijf 

doorgeven aan de volgende generatie is voor hen een belangrijk doel. Duurzame bedrijven dragen bij 

aan een duurzame energie- en groenvoorziening. Ze bieden arbeidsplaatsen aan mensen met 

achterstand op de arbeidsmarkt en/of met een uitkering. Om aansluiting met onderwijs optimaal te 

laten verlopen doen zij mee aan leer- en werktrajecten. De VVD vindt dat de gemeente ondernemers 

actief moet ondersteunen om steeds duurzamer te werken. De gemeente stimuleert het bewustzijn 

van bedrijven door met een broeikasgasmeting in kaart te brengen waar zij staan op het gebied van 

duurzaam ondernemen. Bij nieuwbouw of verbouw vraagt zij bedrijven duurzaamheidskansen 

optimaal te benutten. De gemeente biedt hiervoor een scan aan. 

Deals voor Duurzaamheid  

De VVD wil goed gedrag belonen. Door het sluiten van Deals voor Duurzaamheid maakt de gemeente 

met individuele bedrijven afspraken op basis van een business plan.  Daarin staan duurzaamheids-

doelen van die bedrijven. In de Deal voor Duurzaamheid wordt afgesproken wat de gemeente daar- 

aan voordelen tegenover zet. Bedrijven worden beloond als zij investeren in duurzame energie, 

arbeidsplaatsen scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, nauw samenwerken met 

plaatselijke bedrijven om de lokale energie te stimuleren,  investeren in de lokale gemeenschap en/of 

samenwerken met het onderwijs door het aanbieden van bijvoorbeeld leer- werktrajecten. 

Gemeentelijke voordelen kunnen zijn het geven van voorrang bij (her)vestiging,  korting op de prijs van 

bedrijfsgrond en/of kortingen op belastingen of leges.  
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4. Zorg dichtbij en actief 
In Zaltbommel is het bieden van hulp 

aan onder meer jongeren, ouderen 

en psychiatrische zieken de afge-

lopen jaren op een nieuwe manier 

georganiseerd. Mensen die een 

beroep doen op deze hulp, worden 

beter geholpen dan voorheen. De 

VVD is van mening dat Zaltbommel 

een goede weg is ingeslagen, maar 

vindt dat de gemeente moet blijven 

werken aan het verbeteren en 

vernieuwen van het hulp- en zorg-  

aanbod in de gemeente. De VVD gaat er de komende jaren op letten dat mensen die ondersteuning 

nodig hebben, die snel krijgen en dat die van goede kwaliteit is. Zorgaanbieders die nu actief zijn in de 

regio, hebben een contract met een looptijd van vijf jaar. Dat geeft zekerheid aan cliënten, maar dit 

mag er niet toe leiden dat deze aanbieders gaan bepalen wie wat nodig heeft en hoe dat wordt 

geleverd. Voor de VVD is keuzevrijheid belangrijk. Aan mensen met eigen opvattingen over de zorg die 

zij nodig hebben, moet de gemeente proberen zo veel mogelijk tegemoet te komen.  

Niet verdwalen in bureaucratie  

Mensen die langdurig ziek of hulpbehoevend zijn, hebben vaak te maken met meerdere hulp en 

uitkeringsinstanties, zoals de gemeente (WMO), de zorgverzekering en verstrekkers van uitkeringen. 

Dat maakt het voor hen ingewikkeld de juiste zorg, hulp en ondersteuning te vragen en te krijgen. 

Mensen kunnen daardoor verdwalen in bureaucratie. De VVD vindt dat de gemeente die mensen, en 

hun mantelzorgers, moet helpen daar een weg in te vinden. De VVD gaat voor verbetering van de 

ondersteuning van hulpbehoevenden, waarbij de snelheid van handelen door de gemeente en de 

kwaliteit prioriteit hebben.  

De eigen bijdrage voor de WMO blijft op het wettelijke minimum; jongeren tot 18 jaar betalen geen 

eigen bijdrage. De VVD vindt dat met de eigen bijdrage geen inkomenspolitiek bedreven mag worden.  

Zorg dichtbij, huisarts bereikbaar  

Zorg moet dichtbij mensen georganiseerd zijn en de gemeente heeft daarbij een actieve rol op het 

gebied van faciliteren, agenderen en regisseren. Goede voorbeelden van zorg dichtbij in Zaltbommel 

zijn de poliklinieken van het Jeroen Boschziekenhuis in het Gasthuis, de prikposten en de 

röntgenfotofaciliteit. De bevolking is echter ontevreden over de bereikbaarheid van huisartsen en 

heeft zorgen over de aanrijdtijden van ambulances. Met name ‘s avonds en het weekend zijn 

huisartsen niet of slecht bereikbaar en zijn er lange wachttijden bij de huisartsenpost. De VVD wil dat 

de gemeente de huisartsen erop aanspreekt dat zij hierin verandering brengen.  

Ambulance op tijd  

De aanrijdtijden van ambulances blijven verslechteren. Er is te weinig personeel en te weinig materieel. 

Vooral in de dorpen Poederoijen, Brakel en Delwijnen zijn de aanrijdtijden van de ambulances onder 

de maat. De VVD wil dat ambulances uit aangrenzende gebieden sneller en gemakkelijker ingezet 

kunnen worden in de Bommelerwaard. De gemeente moet zorgen dat dit geregeld wordt.  
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Ruimte voor initiatief  

Initiatiefnemers van maatschappelijke voorzieningen zoals een hospice en projecten om eenzaamheid 

te bestrijden, moeten nu veel te lang wachten op besluiten van de gemeente voordat zij hun plannen 

kunnen uitvoeren. De VVD verwacht dat dergelijke initiatieven van de gemeente juist de ruimte 

krijgen, dat administratieve belemmeringen snel worden weggenomen en dat het niet jaren hoeft te 

duren voordat iets van de grond kan komen. De VVD ziet daarbij een duidelijke scheiding in rol en 

verantwoordelijkheid van gemeente en van initiatiefnemers. De gemeente maakt uitvoering van een 

plan bestuurlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid voor het financieel en organisatorisch slagen ervan 

ligt volledig bij de initiatiefnemers.  

Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren  

De hulp aan jongeren tot 23 jaar verloopt steeds beter. Door meer hulp te bieden als de problemen 

nog niet zo groot zijn, is de vraag naar dure vormen van hulp omlaag gegaan. Het is duidelijk dat er een 

groep is van jongeren tussen de 17 en 23 jaar die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen, maar ook 

niet zelfstandig. Voor deze groep moeten er snel plekken gerealiseerd worden waarin zij begeleid 

zelfstandig kunnen wonen.  

Schulden voorkomen  

De gemeente werkt met woningcoöperatie Woonlinie aan het vroegtijdig signaleren en oplossen van 

problematische schulden en aan het voorkomen van huisuitzettingen. De VVD vindt dat deze 

samenwerking ook de komende jaren moet doorgaan. Voorkomen is altijd beter dan genezen.  

Eenzaamheid het hoofd bieden  

Niet voor alle inwoners van de gemeente Zaltbommel is het vanzelfsprekend om andere mensen te 

ontmoeten en zich af en toe met een leuke activiteit in de buurt te ontspannen. Onder mensen die 

door armoede, een chronische ziekte, een handicap of ouderdom een afstand hebben tot de 

samenleving, is veel eenzaamheid. De VVD waardeert de huiskamers die de afgelopen jaren op 

diverse plaatsen in dorpen en wijken zijn ingericht, maar merkt tevens dat niet iedereen zich hier 

prettig voelt. Wij vinden dat eenzaamheid het best opgelost kan worden in buurten, dorpen en 

wijken waar mensen wonen. Dorps-/wijkraden en sportverenigingen moeten hierbij ook een 

actievere rol gaan spelen. 
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5. Alert in veiligheid 
Het tegengaan van criminaliteit en overlast vraagt om alertheid, van burgermeester tot burger en om 

zichtbaar aanwezige politie. Daarom wil de VVD dat de gemeente en de politie doorgaan met het 

beleid dat zij de afgelopen jaren samen hebben ingezet. Dat  beleid is repressief als het moet en 

preventief als het kan. Zowel bij criminaliteit als bij overlast hanteert de VVD als uitgangspunt dat de 

overheid pal moet staan voor slachtoffers en de benadeelden en dat criminelen en overlastgevers 

worden aangepakt. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de 

veroorzakers. 

Burgemeester aan zet 

De burgermeester is verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde in de gemeente. Om die 

te handhaven, heeft hij verregaande wettelijke bevoegdheden. De VVD vindt dat hij maximaal van deze 

bevoegdheden gebruik kan en moet maken om de veiligheid van inwoners te waarborgen. De 

burgemeester moet zijn bevoegdheden kunnen inzetten wanneer hij dat nodig vindt, en hoeft 

daarvoor niet iedere keer vooraf toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Uiteraard legt hij wel 

over het gevoerde beleid achteraf verantwoording af. 

Inzet cameratoezicht 

De VVD ziet graag meer blauw op straat. Omdat dit niet altijd mogelijk is, is cameratoezicht voor de 

VVD in veel gevallen een aanvaardbaar alternatief. Daarvan gaat een preventieve werking uit en 

camerabeelden kunnen worden gebruikt bij de opsporing. Meer dan nu gebeurt, kunnen camera’s 

worden ingezet om de veiligheid te vergroten. Op een aantal plaatsen moeten er structureel camera’s 

worden neergezet, op andere plaatsen kan volstaan worden met kortdurend cameratoezicht.  

Samenwerking inwoners en politie 

Burgemeester en politie hebben bij hun inzet de hulp nodig van inwoners. Op een aantal plekken wordt 

al gewerkt met buurt-app-groepen. De bewoners van een straat hebben dan een gezamenlijke app-

groep waarin ze met elkaar, en met de politie, informatie delen als hen iets verontrustends opvalt. De 

VVD vindt dat de gemeente moet streven naar een volledige dekking van buurt-app- groepen en moet 

stimuleren dat straten daarmee beginnen. 

De VVD verwacht van de politie daarbij dat zij meldingen opvolgt en achteraf op een klantvriendelijke 

manier aan een melder laat weten wat er met diens melding is gedaan. Daar waar mogelijk 

ondersteunt de gemeente de politie daarbij. Zo heeft de gemeente de afgelopen periode bijvoorbeeld 

iPads ter beschikking gesteld aan de politie. Politieagenten kunnen daarmee bij mensen thuis aangiften 

opnemen. Dit is klantvriendelijk en snel, waardoor de politie meer tijd overhoudt om op straat 

zichtbaar te zijn. 

  

Wietteelt weren 

Ook de gemeente Zaltbommel kampt tegenwoordig met de problemen rond illegale wietplantages. 

Het gaat hierbij om grote criminele organisaties, die het gebruik van grof geweld niet schuwen. In 

Noord-Brabant wordt het deze organisaties steeds moeilijker gemaakt. Zij zoeken daardoor andere 

gebieden op om hun misdadige praktijken uit te oefenen. De VVD wil dat de gemeente er alles aan 

doet om deze organisaties buiten de deur te houden. Ook de politie moet hier met voorrang aandacht 

aan besteden. De VVD is voorstander van het installeren van een cameraschild op de toegangswegen 

van de gemeente - zoals onze buurgemeente Heusden dat nu heeft - om criminelen van buiten te 

weren.  



                        

 
Verkiezingsprogramma VVD Zaltbommel, 6 november 2017    
 

13 

Overlast aanpakken 

Groepen hangjongeren die overduidelijk overlast veroorzaken voor omwonenden van hun hangplek, 

moet het verblijf op die plek onaangenaam worden gemaakt. Dat kan onder meer met extra verlichting 

en tijdelijk camera toezicht. Daarnaast moeten zowel de hangjongeren zelf als hun ouders op het 

gedrag en de overlast worden aangesproken. 

 

Verkeer veiliger 

In de gemeente Zaltbommel vinden relatief meer verkeersongevallen plaats dan in de rest van  

Nederland. De VVD wil het liefst dat er 

geen verkeersongelukken gebeuren. 

Een realistisch streven is om het 

aantal ongelukken in de komende 

raadsperiode te halveren. Wij vinden 

dat daarvoor voldoende geld beschik-

baar moet zijn. De gemeente moet 

actief reageren als blijkt dat op een 

bepaalde plek vaker ongelukken ge-

beuren; zonodig moet daartoe actief   

gezocht worden naar samenwerking met de provincie.  

Meldingen van inwoners over gevaarlijke verkeerssituaties moet de gemeente serieus gaan nemen. Zo 

is meermaals aan de gemeente gemeld, onder meer door de wijkraad, dat de situatie bij 

winkelcentrum De Portage bij De Waluwe gevaarlijk is: al het doorgaande verkeer, dus ook fietsers, 

wordt daar over een drukke, slecht verlichte parkeerplaats geleid. Onder de verkeersdeelnemers daar 

bevinden zich ook nog eens veel schoolgaande kinderen. De VVD verwacht dat de gemeente op deze 

plek zo snel mogelijk maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
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6. Voorspelbare financiën 
De VVD staat voor een betrouwbare financiële huishouding. Het is belangrijk om financiën inzichtelijk 

en op orde te hebben. Alleen dan heb je als gemeente de vrijheid om je eigen keuzes te maken. 

Financiën zijn voor ons ook een belangrijk argument bij het maken van keuzes over gemeentelijk 

beleid. Zo willen wij alleen geld uitgeven dat we hebben ontvangen. Gemeentelijk financieel beleid 

wordt gevoerd op basis van heldere en zakelijke uitgangspunten. Zinnig en zuinig dus. We houden 

graag de hand aan de knop met begrijpelijke financiële- en voortgangsrapportages. Doorlopend is in 

beeld of ingezet beleid ook zinvol en noodzakelijk is voor de gemeente Zaltbommel en daar kan dan 

snel op worden gereageerd.  

De belastingen waarop de gemeente Zaltbommel invloed heeft zijn en blijven zo laag als mogelijk. De 

OZB en de rioolrechten stijgen momenteel alleen op basis van de inflatie en dat wil de VVD graag zo 

houden. Huiseigenaren met 

een eigen woning in 

Zaltbommel betalen welis-

waar minder OZB dan het 

landelijke gemiddelde maar 

in onze buurgemeenten ligt 

het bedrag nog lager. 

De gemeentelijke lasten voor 

huiseigenaren bestaan uit 

OZB, rioolrechten en afval-

stoffenheffing. De totale ge-

middelde gemeentelijke last-

en in de gemeente Zaltbom-

mel bedragen in 2017 780 

euro. Dat is minder dan het 

gemiddelde van onze om-

liggende gemeenten en dat 

willen we zo houden.  

 

Geld voor uitvoering en niet voor plannen 

De VVD wil niet alleen praten maar ook doen. Gemeenschapsgeld wordt door de gemeente daarom 

besteed aan het realiseren van projecten en niet aan het maken van plannen en het doen van 

onderzoek na onderzoek. De gemeente luistert ook naar de initiatieven van haar inwoners en 

ondernemers. Als dat goede plannen zijn die op breed draagvlak kunnen rekenen dan wordt 

daarvoor naar financiële dekking gezocht. 

Financieel vitaal en duurzaam 

Wij streven naar een financieel vitaal en duurzaam model. Dat betekent dat we ook op de langere 

termijn stabiel en voorspelbaar financiële beleid kunnen voeren, ook al fluctueren de rijksbijdragen. 

Betrouwbaarheid richting de inwoners is de maatstaf. 

De gemeente heeft in 2016 63,4 miljoen euro ontvangen en gaf ruim 0,9 miljoen minder uit dan dat ze 

ontving. Mede dankzij de VVD wordt dit positieve verschil gereserveerd voor de toekomst. 

Woonlasten bij een WOZ-waarde van € 250.000 (bron: programmabegrotingen genoemde 
gemeenten) 
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(bron: begroting 2016 Gemeente Zaltbommel, inclusief positief resultaat binnen ‘Overige inkomsten) 

 

Voor haar inkomsten is de gemeente grotendeels afhankelijk van het rijk. In goede jaren ontvangt de 

gemeente hogere bijdragen dan in minder goede jaren. In de afgelopen jaren van financiële crisis is de 

rijksbijdrage afgenomen. De verwachting voor de komende jaren is dat het rijk weer meer geld aan de 

gemeente beschikbaar zal stellen. Ook stijgt de uitkering van het rijk mee met het groeiende aantal 

inwoners. De gemeente rekent de komende jaren dus op meer inkomsten maar er blijft altijd sprake 

van onvoorspelbaarheid. Desondanks streven wij altijd naar een sluitende meerjarenbegroting. Ook 

werken we alleen met een overzichtelijke meerjarenplanning. In begrotingen en planningen wordt 

duidelijk gemaakt in hoeverre sprake is van de uitvoering van landelijk beleid (verplichte uitgaven) en 

waar de ruimte voor eigen invulling is. De VVD vindt dat inwoners zo veel mogelijk over hun eigen 

portemonnee moeten gaan. Dat betekent dat het innen of verhogen van belasting om slechts de kas 

te spekken voor ons niet aan de orde is. Wel kijken wij kritisch naar kostendekkendheid. Dat hoort bij 

een stabiel financieel beleid. Wat de VVD betreft worden er geen belastingen geïnd waarvan de kosten 

niet opwegen tegen de opbrengsten. 

De VVD streeft naar financiële stabiliteit. In onze visie op financiën moet het verzorgingsniveau van 

goede jaren ook in mindere jaren op peil blijven. De inwoners merken zo min mogelijk van 

economische onzekerheden en financiële tegenvallers worden niet doorgeschoven naar de toekomst. 

Daarom gaat de gemeente geen risicovolle financiële verplichtingen aan en worden financiële 

meevallers en eventuele begrotingsoverschotten niet meteen uitgeven. Als de gemeente een grote 

uitgave wil doen dan moet dat geld eerst op de rekening staan. Eerst sparen en dan pas uitgeven. 

Structurele uitgaven worden daarom alleen gedaan met structurele inkomsten. De gemeente zorgt 

ook voor een spaarpot om toekomstige tegenvallers op te vangen. 

 

Op dit moment ontvangt de gemeente nog voldoende geld om de gevraagde zorg te bekostigen. De 

zorguitgaven zullen naar verwachting de komende jaren stijgen en het is niet bekend of de 

(rijks)bijdragen daarvoor meestijgen. De gemeente spaart daarom nu al jaarlijks een bedrag en 

reserveert dat om toekomstige onvoorziene uitgaven voor zorg en ondersteuning mee op te vangen 

in financieel minder goede tijden. 

Net als vele andere gemeenten heft Zaltbommel precariobelasting op kabels en leidingen. Het vorige 

kabinet heeft deze belasting afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk in 2021 een jaarlijkse 
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inkomstenbron van ruim 2,1 miljoen euro ziet verdwijnen. Over de vraag of gemeenten in Nederland 

deze belasting terecht hebben geïnd lopen juridische procedures. De gelden zijn daarom door de 

gemeente gereserveerd. Als komt vast te staan dat de gemeente de gelden mag behouden dan vindt 

de VVD dat het opgebouwde bedrag niet meteen moet worden uitgegeven. Een te behalen rendement 

op het bedrag kan vervolgens worden ingezet voor de financiering van nieuwe initiatieven, 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. 

 

Op tijd betalen van rekeningen 

De VVD vindt het niet aanvaardbaar dat de gemeente rekeningen te laat betaalt. De maximale grens 

van dertig dagen daarvoor mag niet overschreden worden. Hier hangt een wettelijke financiële 

vergoeding aan vast. De VVD vindt dus dat de gemeente op tijd moet betalen; boter bij de vis. Bijgevolg 

worden er geen onnodige uitgaven gedaan om vergoedingen voor te laat betalen te voldoen. 

 

Waar voor je geld bij een samenwerking 

Een fusie met buurgemeente Maasdriel is voor de VVD geen doel op zich. Elke keuze om samen te 

werken of om samen te gaan wordt ingegeven door het te behalen financiële resultaat van die 

samenwerking of fusie en de (efficiency)voordelen die dit voor de inwoners kan hebben. Wat krijgen 

we terug voor de investering die we in een samenwerking of fusie doen? Dat kan een geldelijk voordeel 

zijn maar ook betere bereikbaarheid, behoud van een goede loketfunctie en adequate hulpverlening 

in het sociaal domein. Om projecten uit te voeren die voor een gemeente te groot, te complex of te 

kapitaalintensief zijn is het ook mogelijk om gebruik te maken van speciale rechtsvorm voor 

gemeentelijke samenwerking. Dit wordt een gemeenschappelijke regeling (GR) genoemd. De 

gemeente neemt momenteel deel in tien gemeenschappelijke regelingen. De AVRI is daar een 

voorbeeld van. Ook een GR zien wij als middel en niet als een doel. Een GR als alternatief voor een 

fusie vinden wij onwenselijk. Een GR betekent immers minder directe zeggenschap en moet daarom 

alleen worden ingezet als het niet anders kan. Als een GR noodzakelijk blijkt te zijn dan zorgt het college 

van Burgemeester en Wethouders ervoor dat er voldoende gemeentelijke controle mogelijk is én blijft. 


