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1. Inleiding,	leeswijzer	en	verantwoording		

ZVV,	Omdat	u	hier	woont!		

Voor	de	meeste	mensen	is	wonen	in	een	fijne	omgeving	belangrijk	omdat	het	bijdraagt	aan	de	
kwaliteit	van	leven.	Het	spreekt	voor	zich	dat	de	inrichDng	en	het	beheer	van	uw	
woonomgeving	met	alles	wat	daarbij	hoort,	in	goede	handen	is.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	
inwoners	van	onze	gemeente	in	het	algemeen	tevreden	zijn	met	hun	woonomgeving	maar	dat	
gaat	niet	vanzelf.		

Zaltbommel	Veranderen	met	Visie	(ZVV)	is	de	lokale,	onaTankelijke	poliDeke	parDj	die	zich	in	
wil	zeUen	voor	het,	op	een	verantwoorde	manier,	behouden	en	verbeteren	van	de	kwaliteit	
van	uw	directe	woonomgeving.		

Dat	doet	de	parDj	nu	sinds	de	verkiezingen	van	2006	en	de	prakDjk	leert	dat	die	
geconcentreerde	aandacht	nodig	is.	De	financiële	zaken	van	de	gemeente	zijn,	onder	leiding	
van	een	ZVV	wethouder,	al	jaren	op	orde	en	de	serviceverlening	is	in	die	jaren	aanzienlijk	
verbeterd.	

De	Haagse	poliDek	had	na	de	verkiezingen	in	2017,	208	dagen	praten	nodig	om	een	regering	
te	vormen	met	als	resultaat	een	weinig	daadkrachDge	agenda.	De	taak	van	een	gemeentelijke	
organisaDe	is	vooral	doen	in	plaats	van	praten	en	daar	wil	ZVV	in	de	komende	raadsperiode	
nog	weer	werk	van	maken.		

In	2014	hebt	u	met	uw	stem	aan	ZVV	een	leidende	rol	toebedeeld	in	het	uitvoeren	van	
effecDef	gemeentebeleid.	Wij	kijken	terug	op	een	voor	de	gemeente	Zaltbommel,	posiDef	
verlopen	raadsperiode	waarin	ingrijpende	en	uitdagende	projecten	met	succes	zijn	
gerealiseerd.		

Je	kunt	je	afvragen	of	“Veranderen	met	Visie”	nog	wel	nodig	is	in	de	gemeente	Zaltbommel,	
het	gaat	toch	goed	zo?	De	realiteit	is	anders.	PoliDek	gaat	nu	eenmaal	alDjd	over	
veranderingen.	Van	binnenuit	door	nieuwe	iniDaDeven	van	inwoners	of	bedrijven	of	van	
buitenaf	door	wijzigend	overheidsbeleid.		

Het	is	zaak	om	de	uitvoering	van	wijzigend	beleid	met	visie	en	wat	ZVV	betrea,	op	een	
zakelijke	manier	vorm	te	geven	waarbij	het	belang	van	inwoners	van	de	gemeente	Zaltbommel	
centraal	blija	staan.	Daar	wil	ZVV	zich	de	komende	raadsperiode	voor	blijven	inzeUen,	
gewoon,	omdat	u	hier	woont!	

Dit	verkiezingsprogramma	van	ZVV	bestaat	naast	deze	inleiding	uit	drie	delen.	

In	hoofdstuk	2	wordt	verantwoording	afgelegd	en	nader	ingegaan	op	de	principiële	moDvaDe	
van	ZVV	om	deel	te	nemen	aan	de	verkiezingen	voor	2018.		
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Lees	in	hoofdstuk	3	hoe	ZVV	om	wil	gaan	met	de	thema’s	die	in	de	volgende	raadsperiode	
actueel	zullen	zijn.	

In	hoofdstuk	4	maakt	u	kennis	met	Zaltbommel	Veranderen	met	Visie	en	wordt	de	moDvaDe	
die	ten	grondslag	ligt	aan	de	oprichDng	van	ZVV	in	2004,	nader	uiteengezet	aan	de	hand	van	
o.a.	de	missie,	de	visie	en	de	speerpunten.	Voor	de	eerdere	kiezers	en	kenners	van	ZVV	is	dit	
geen	nieuws	maar	voor	nieuw-geïnteresseerden	een	heldere	kennismaking.		

Verantwoording	verkiezingsprogramma	

Dit	parDjprogramma	is	samengesteld	na	breed	overleg	binnen	de	vereniging	van	Zaltbommel	
Veranderen	met	Visie	en	goedgekeurd	door	de	Algemene	Ledenvergadering	van	11	december	
2017	Voor	meer	informaDe	over	ZVV	kan	contact	opgenomen	worden	met:	

Het	Secretariaat	van	ZVV,	p/a	Molenwal	21A	5301	AW,	Zaltbommel.	Email	
info@zvvzaltbommel.nl	of	via	de	website	www.zvvzaltbommel.nl	

2. Zaltbommel	is	een	koersvaste	gemeente	

Verantwoording	afgelopen	raadsperiode	

In	de	raadsperiode	van	2014	tot	2018	heea	ZVV,	als	grootste	fracDe	in	de	gemeenteraad	een	
leidende	rol	op	zich	genomen	in	de	vorming	van	een	coaliDe	en	de	totstandkoming	van	het	
Bestuursakkoord.	Mede	door	de	goede	samenwerking	binnen	het	college	en	de	construcDeve	
opstelling	van	de	gemeenteraad	in	de	raadsperiode	2010-2014,	lag	het	doorzeUen	van	
eenzelfde	signatuur	(ZVV,	CDA,	VVD	en	CU)	van	het	gemeentebestuur	voor	de	hand.	Dit	heea	
snel	geleid	tot	een	werkbaar	Bestuursakkoord	op	hoofdlijnen	dat	een	goede	agenda	bleek	te	
zijn	voor	belangrijke	beleidsbesluiten	en	uitvoeringsprogramma’s	
		
Kort	gezegd	is	er	genoeg	reden	om	met	tevredenheid	terug	te	kijken	op	de	afgelopen	4	jaar:	
De	financiële	posiDe	van	de	gemeente	is	ronduit	robuust	te	noemen	en	de	voorgenomen	
besluiten	zijn	over	het	algemeen	procesmaDg	op	de	juiste	wijze	genomen.	Dat	daarbij	niet	
iedereen	helemaal	blij	is	met	het	concrete	resultaat	hoort	nu	eenmaal	bij	democraDe.	

Bij	de	verantwoording	voor	gevoerd	beleid	door	ZVV	hoort	een	toetsing	aan	de	kernwaarden	
van	onze	lokale	parDj.	ZVV	stelt	vast	dat	de	gemeente	vooral	een	uitvoerende	taak	heea	
gewoonweg	omdat	naar	schagng	90%	van	de	begroDng	uitvoering	van	Rijksbeleid	betrea.	De	
nadruk	moet	dan	liggen	op	een	correct	werkende	organisaDe	die	op	basis	van	een	objecDeve	
en	zakelijke	benadering	te	werk	gaat	en	daarin	niet	wordt	gestuurd	(of	gehinderd)	door	
levensbeschouwelijke	overtuiging	of	die	nu	religieus	of	poliDek	van	aard	is.		
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Deelname	ZVV	aan	Gemeenteraadsverkiezingen.	

Vooralsnog	is	het	gemeentebestuur,	met	de	leidende	rol	van	ZVV,	erin	geslaagd	om	de	stabiele	
koers	vast	te	houden	maar	het	werk	is	nooit	klaar.	Er	staan	uitdagende	zaken	op	de	actuele	
poliDeke	agenda	van	de	gemeente	Zaltbommel,	zoals	samenwerking	met	Maasdriel	maar	ook	
het	blijven	borgen	van	kwaliteit	in	de	Zorg,	Veiligheid,	Milieu,	IntegraDe	etc.		

De	steun	van	zo’n	20%	van	de	kiezers	in	2014	heea	geleid	tot	de	grootste	fracDe	in	de	huidige	
gemeenteraad.	Daarmee	werd	duidelijk	dat	de	zakelijke	aanpak	waar	ZVV	voor	staat	breed	
gedragen	wordt.		

Vooralsnog	is	ZVV	de	enige	lokale	parDj	in	de	gemeente	Zaltbommel	die	onaTankelijk	van	de	
voortdurend	onzekere	landelijke	poliDek	kan	opereren.	Uw	steun	in	2014	in	combinaDe	met	
de	grillige	landelijke	poliDek	vormt	de	belangrijkste	moDvaDe	voor	ZVV	om	deel	te	nemen	aan	
de	gemeenteraadsverkiezingen	van	2018.	

De	kernpunten	voor	de	beoordeling	van	het	voorgestelde	beleid:		

Allereerst	het	proces:	
Gezien	de	nadruk	die	ligt	op	uitvoering	van	beleid	is	een	eerste,	zeer	belangrijke,	afweging	bij	
het	behandelen	van	onderwerpen,	de	bepaling	in	hoeverre	de	gemeenteraad	invloed	heea	op	
de	besluitvorming.	Daarom	zal	bij	elk	beleidsvoorstel	vooraf	de	vraag	gesteld	moeten	worden	
of:	

1. De	raad	een	doorslaggevende	rol	heea	in	het	te	nemen	besluit.	ZVV	zal	hier	een	
weloverwegen	standpunt	innemen	en	dat	ook	beargumenteren	in	de	discussie	voor	de	
stemming.	

2. De	raad	mee	mag	praten	en	het	besluit	door	een	hogere	instanDe	wordt	genomen.	ZVV	
zal	hierbij,	gevraagd	of	ongevraagd	advies	uitbrengen,	niet	noodzakelijk	een	standpunt	
innemen.	

3. De	raad	alleen	geïnformeerd	wordt	over	het	te	nemen	besluit.	ZVV	zal	die	informaDe	
als	kennisgeving	aannemen	en	reageren,	geen	discussie,	geen	formeel	standpunt.	

Deze	opstelling	lijkt	vanzelfsprekend	maar	recente	ervaring	leert	dat	momenteel	te	veel	
energie	verloren	gaat	in	gepraat	over	zaken	waarover	uiteindelijk	geen	zeggenschap	bestaat.	

Bij	de	inhoudelijke	beoordeling	van	voorgenomen	besluiten	is	ZVV	de	lokale	procesparDj	die	
zich	concentreert	op	de	randvoorwaarden	die	nodig	zijn	om	de	volgende	doelen	te	bereiken:	
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• Pregg	wonen:	Doeltreffend	beheer	van	de	leefomgeving:	Als	u	in	de	gemeente	
Zaltbommel	bent	voelt	u	zich	thuis!		

• Met	plezier	werken:	werkzaam	zijn	in	Zaltbommel	is	werken	bij	ambiDeuze	
ondernemingen	die	terug	kunnen	vallen	op	een	construcDef	en	transparant	
gemeentebestuur		

• Vrije	Djdsbesteding:	toegankelijke	en	betaalbare	cultuur-	en	sportvoorzieningen	
geïniDeerd	en	geregisseerd	door	de	inwoners	zelf,	al	dan	niet	in	verenigingsverband.		

• Menswaardig	welzijn:	opDmale	zelfredzaamheid	door	passende	zorgvoorzieningen	
voor	de	mensen	die	dat	nodig	hebben,	toegankelijke	infrastructuur	voor	winkels	en	
publieke	dienstverlening.		

• Persoonlijke	ontwikkeling:	brede	onderwijsvoorzieningen	gericht	op	ambiDe	en	
toekomstperspecDef	voor	iedereen,	ook	nieuwe	inwoners.	

• Geen	angst	(=veiligheid):	bevordering	van	verkeersveiligheid	en	bestrijding	van	
criminaliteit	en	vandalisme.		

Dit	alles	op	basis	van	solide	financieel	beheer:	degelijk	en	transparant.	

Op	voorhand	neemt	ZVV	geen	inhoudelijk	standpunt	in	op	beleidsthema’s	die	controversieel	
kunnen	zijn	in	de	lokale	samenleving;	denk	daarbij	aan	milieu	en	energie,	cultuur,	
subsidiebeleid	of	organisaDe	van	evenementen.	De	rol	van	de	gemeente	moet	faciliterend	zijn	
en	daarbij	is	de	visie	van	ZVV	leidend:	ZVV	wil	dat	de	gemeente	breed	gedragen	iniDaDeven	uit	
de	lokale	samenleving	mogelijk	maakt,	niet	meer	niet	minder!	

In	werktermen	betekent	dat:	simpelweg	concreet	doel	stellen,	haalbaarheid	toetsen,	
middelen	zeker	stellen	en	werkwijze	bepalen.	Na	besluitvorming	dient	de	gemeente	te	zorgen	
voor	omstandigheden	en	voorzieningen	die	realisaDe	van	plannen	mogelijk	maakt.		

Binnen	ZVV	wordt	een	eigen	mening	of	levensovertuiging	gerespecteerd.	Uit	principe	of	
overtuiging	kan	men	verschillend	denken	over	bepaalde	thema’s	zonder	dat	dit	de	zakelijke	
benadering	van	onderwerpen	in	de	weg	staat.	
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3. Actuele	beleidsthema’s;	van	reacTef	naar	proacTef	

Onderstaande	standpunten	ze.en	de	toon	voor	de	opstelling	van	ZVV	in	de	komende	
raadsperiode	als	het	gaat	om	de	inrich:ng	van	de	gemeente	Zaltbommel	en	als	het	gaat	om	
de	noodzakelijke	verbetering	van	taakopva=ng	van	poli:ek	en	gemeentelijke	organisa:e.	

• Algemeen	(Samenwerking	gemeenten	en	organisaDe)	

Besluitvorming	moet	beter!	
De	procesgang	bij	behandeling	van	veel	onderwerpen	in	de	gemeenteraad	verloopt	te	
moeizaam	en	leidt	mede	door	het	grote	aantal	fracDes	in	de	raad	niet	zelden	tot	
compromissen	die	steeds	verder	komen	te	staan	van	het	doel	en	de	oorspronkelijke	
uitgangspunten.	Voorbeelden:	parkeerbeleid	binnenstad,	ontwikkeling	buitenstad,	
plaatsing	windmolens,	huisvesDng	seizoenwerkers	etc.	
Dat	moet	anders	kunnen.	ZVV	zet	in	op	meer	focus	in	de	beleidsvoorstellen	waarbij	
echt	geluisterd	wordt	naar	belanghebbenden	en	een	strakke	vergaderdiscipline	om	
“praten	om	te	praten”	te	voorkomen.	

Wel	of	niet	samengaan	met	Maasdriel	
De	harde	afweging	over	het	eventueel	samengaan	van	Zaltbommel	met	Maasdriel	
moet	in	de	komende	vier	jaar	plaats	vinden.	Vooralsnog	is	ZVV	van	mening	dat	
effecDeve	samenwerking	op	uitvoeringsniveau	volstaat	en	er	geen	dringende	noodzaak	
is	voor	een	fusie.	Op	het	moment	dat	fusiebesprekingen	aan	de	orde	zijn,	zijn	het	de	
inwoners	die	moeten	bepalen	of	de	voordelen	de	nadelen	overtreffen.	ZVV	is	
voorstander	van	een	representaDeve	consultering	van	inwoners	op	basis	van	concrete	
kansen	en	bedreigingen	in	plaats	van	ongenuanceerde	stellingnames	op	basis	van	
vooroordelen.	

		
Signalen	van	onvrede	over	dienstverlening?	
KlanUevredenheidsonderzoeken	laten	een	posiDef	beeld	zien	over	de	gemeente	als	
dienstverlener	maar	het	kan	alDjd	beter.	ZVV	krijgt	signalen	van	onvrede	over	
bijvoorbeeld	onnodige	bureaucraDe	of	een	afwijzende	opstelling	van	de	organisaDe	op	
verzoeken	van	inwoners	over	allerlei	-	gewone	-	zaken	die	met	wonen	in	de	gemeente	
Zaltbommel	te	maken	hebben.	Het	inzeUen	van	“mystery	shoppers”	kan	duidelijkheid	
geven	over	de	ernst	van	die	signalen	en	dat	betekent	weer	een	sDmulans	voor	
management	en	medewerkers	van	gemeente	en	ODR	om	verbetertrajecten	op	touw	te	
zeUen.	Een	klantgerichte	organisaDe	die	kriDsch	is	op	zichzelf,	is	een	lerende	
organisaDe.	
ZVV	wil	benadrukken	dat	raadsleden	per	definiDe	een	ombudsfuncDe	hebben	en	dus	
ook	aangesproken	kunnen	worden	op	het	funcDoneren	van	de	gemeentelijke	
organisaDe.	Hier	zou	meer	gebruik	van	gemaakt	moeten	worden.	
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Provincie	negeren	als	dat	nodig	is.	
ZVV	vindt	goede	samenwerking	met	De	Provincie	belangrijk	maar	stelt	ook	vast	dat	de	
opstelling	en	bemoeienis	van	de	Provincie,	met	name	als	het	gaat	om	inrichDng	van	
ruimte	en	landschap,	soms	contraproducDef	werkt.	Denk	aan	bemoeienis	met	
bedrijfsvesDging	Wildeman	als	het	gaat	om	winkelbestemming	en	de	geforceerde	
locaDe	voor	windmolens.	Meedenken	in	plaats	van	vasthouden	aan	ongefundeerde	
principes	of	rigide	regelgeving	is	wat	we	van	De	Provincie	verwachten.	Lukt	dat	niet	
dan	pleit	ZVV	voor	een	eigen	weg,	ook	als	die	hogerop	bevochten	moet	worden.		

Ontwikkelplannen	voor	de	dorpen	van	Zaltbommel	tot	2030	
Nederland	heea	te	maken	met	dorpskernen	die	mede	door	vergrijzing	en	het	
verdwijnen	van	werkgelegenheid	krimpen	en	daardoor	inboeten	aan	leeraarheid.	
Voor	de	gemeente	Zaltbommel	als	geheel	is	dat	nu	niet	aan	de	orde	maar	wat	niet	is	
kan	nog	komen	en	zeker	in	de	dorpen.	ZVV	is	voorstander	van	het	ontwikkelen	van	een	
lange	termijn	visie	voor	elk	van	de	dorpen	van	de	gemeente.	Voorbeeld:	wat	voor	een	
dorp	moet	Aalst	of	Brakel	zijn	in	2030	en	wat	moet	er	op	korte	termijn	gebeuren	om	
dat	doel	te	bereiken?	Hier	ligt	een	belangrijke	taak	voor	de	inwoners	zelf	en	de	
dorpsraden	die	in	samenspraak	met	de	dorpsgemeenschappen	concrete	
beleidsvoorstellen	aan	kunnen	dragen.	ZVV	stelt	voor	een	raamwerk	van	een	dergelijk	
plan	te	ontwikkelen	zodat	die	naast	elkaar	gelegd	kunnen	worden.	

• Financiën		

Geld	moet	rollen	maar	dan	wel	de	goede	kant	op!	
Het	financiële	beleid	dat	ZVV	voorstaat	is	simpel:	niet	meer	uitgeven	dan	je	te	
besteden	hebt	en	dat	zo	houden.	Die	principiële	aanpak	heea	onder	leiding	van	ZVV	
geleid	tot	een	gezond	eigen	vermogen	dat	de	gemeente	Zaltbommel	financieel	
weerbaar	maakt.	Het	effecDef	inzeUen	van	gemeenschapsgeld	blija	onze	koers	en	het	
uitgangspunt	van	ZVV	blija	daarbij	dat	lasten	van	gemeentelijke	heffingen	niet	meer	
mogen	sDjgen	dat	het	inflaDepercentage.	Als	er	structureel	overschoUen	zijn,	moeten	
die	terugvloeien	naar	de	belasDngbetaler.	We	moeten	zeker	geen	(leuke)	nieuwe	
dingen	bedenken	louter	en	alleen	omdat	er	geld	over	is!		

Zaltbommel Veranderen met Visie  Verkiezingsprogramma 
“Omdat u hier woont! “                                 2018-2022  



!  9

• Wonen	(woonomgeving:	milieu,	bouwen,	wegen,	groen	etc.)	

Wonen	is	belangrijker	dan	parkeren!	
ZVV	wil	parkeerbeleid	in	de	binnenstad	opnieuw	op	de	agenda	zeUen.	Nieuwe	
uitgangspunten	kunnen	zijn:	Woon-	en	wandelkwaliteit	komen	op	de	eerste	plaats	en	
het	aantal	beschikbare	parkeerplaatsen	is	een	resultaat	van	wat	er	aan	ruimte	
overblija.	Schaarste	vraagt	nu	eenmaal	om	pijnlijke	keuzes	maar	die	keuzes	niet	maken	
is	onverantwoord.	Er	zijn	nu	straten	in	de	binnenstad	waar	mensen	hun	huizen	
nauwelijks	in	kunnen	of	waar	voetgangers	niet	veilig	kunnen	lopen.	Bewoners	en	
bezoekers	zijn	gebaat	bij	een	open	en	verkeersveilige	stad.	Beschikbare,	niet	hinderlijke	
parkeerplaatsen	in	de	binnenstad,	moeten	met	uitzondering	van	“het	assenkruis”,	
bestemd	zijn	voor	bewoners	van	de	binnenstad.	Maar,	vol=vol	en	er	is	voldoende	
parkeerruimte	(realiseerbaar)	aan	de	randen	van	de	kleine,	gemakkelijk	te	belopen,	
binnenstad.		

Bouwen	naar	behoeae	blija	prioriteit	
Groeien	is	geen	vooropgestelde	doelstelling	van	de	gemeente	Zaltbommel	en	daarom	
moet	ingezet	worden	op	het	faciliteren	van	de	natuurlijke	aanwas	van	het	inwonertal	
van	stad	en	dorpen.	Daarnaast	moet	het	bieden	van	voldoende	woonvoorzieningen	
voor	specifieke	groepen	zoals	ouderen	of	woningzoekende	werknemers	van	bedrijven	
in	de	Bommelerwaard	voldoende	aandacht	krijgen	in	de	plannen.	In	de	samenwerking	
met	projectontwikkelaars	en	woningbouwverenigingen	zou	de	gemeente	een	meer	
dwingende	rol	moeten	spelen	om	plannen	beter	op	elkaar	af	te	stemmen.	Het	
behouden	van	leeraarheid	in	de	dorpen	is	gebaat	bij	aantrekkingskracht	voor	jongere	
inwoners	die	de	woningmarkt	op	gaan.	ZVV	zal	aandringen	op	concreet	en	doelgericht	
beleid	op	dit	gebied.	

Werkgevers	moeten	zorgen	voor	huisvesDng	van	seizoenwerkers.		
De	weerstand	tegen	centrale	huisvesDng	van	seizoenwerkers	brengt	de	noodzaak	tot	
een	oplossing	voor	dit	probleem	dichterbij.	ZVV	gaat	ervan	uit	dat	de	seizoenwerkers	
zelf	geen	probleem	hebben	met	het	wonen	bij	het	werk,	zij	komen	immers	voor	het	
werk	naar	Nederland.	Hier	ligt	geen	omgevingstaak	voor	de	gemeente,	anders	dan	het	
faciliteren	van	werkgevers	om	seizoenwerkers	Djdelijk	op	eigen	terrein	te	kunnen	
huisvesten.		
ZVV	stelt	de	volgende	oplossing	voor:	Om	sterk	wisselende	huisvesDng	in	dorpskernen	
te	voorkomen	moet	er	een	verbod	komen	op	het	samenwonen	van	meer	dan	vier	
onaTankelijke	volwassenen	in	één	woning.	Dat	vraagt	om	strenge	handhaving	door	de	
gemeente,	de	kosten	daarvan	moeten	grotendeels	verhaald	kunnen	worden	op	de	
werkgevers.	
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EnergietransiDe	op	gang	brengen:	geen	symboliek	wel	resultaat!	
ZVV	is	doordrongen	van	de	noodzaak	om	duurzame	energie	op	te	wekken	in	plaats	van	
het	verbruik	van	fossiele	brandstoffen	voor	dat	doel.	ZVV	is	echter	tegenstander	van	
symbolische	projecten,	vooral	als	die	ook	nog	belastend	zijn	voor	willekeurige	groepen	
van	inwoners.	Het	is	de	taak	van	de	gemeente	om	plaatsing	van	zonnepanelen	door	
parDculieren	te	sDmuleren	en	de	samenwerking	tussen	bedrijven	die	dat	op	grote	
schaal	willen	doen,	te	coördineren.	Kennis	delen	over	alternaDeve	technieken	(wind,	
water,	zon),	ruimtelijke	planning	en	projecHinanciering.	Krachten	bundelen	om	
verkruimeling	van	projecten	en	dubbel	werk	te	voorkomen.		
Uiteindelijk	investeren	in,	liefst	onaTankelijke,	lokale	projecten	zoals,	samenwerking	
op	bedrijfsterrein,	ondersteuning	van	andere	lokale	iniDaDeven	en	aanvullend	
investeren	in	rendabele	projecten	buiten	de	Bommelerwaard	zoals	windmolens	op	zee.	
Volgens	ZVV	verdient	deze	kerntaak	een	prominente	plaats	in	de	portefeuille	van	
bijvoorbeeld	de	burgemeester.	ZVV	stelt	ook	voor	de	naam	van	
duurzaamheidsplaHorm	Bommelerwaard	te	veranderen	in	het	Bommels	Energie	
TransiDe	PlaHorm	(BETP)	om	zo	focus	te	houden	op	alternaDeve	energieprojecten.	
Minder	praten	meer	ondernemen.	

				
Plan	Buitenstad	realiseren.	
Keuzes	maken	brengt	risico’s	met	zich	mee	maar	geen	keuzes	maken	is	even	risicovol.	
Deze	stelling	gaat	zeker	op	voor	het	plan	Buitenstad.	De	keuze	van	ZVV	is	om	wonen	
met	basisvoorzieningen	centraal	te	stellen		zoals	dat	eerder	vastgesteld	is	in	de	
stedenbouwkundige	uitgangspunten	van	het	project.	De	grondeigenaren	moeten	nu	
met	concrete	en	aantoonbaar	haalbare	plannen	komen	die	dan	opnieuw	beoordeeld	
zullen	worden	door	poliDek	en	inwoners.	ZVV	vindt	dat	er	nu	geen	alternaDeve	
plannen	op	tafel	gelegd	moeten	worden	maar	dat	er	eerst,	op	korte	termijn,	
duidelijkheid	moet	komen	over	realisDsche	plannen	van	grondeigenaren	zodat	er	voor	
de	inwoners	zicht	komt	op	de	voortgang	van	het	project.		

• Werken	en	economie	(ondernemingsklimaat	en	banen)	

Crisis	voorbij	nu	kansen	benuUen	
Werk	is	voor	mensen	veel	meer	dan	inkomen	alleen.	Het	betekent	meedoen	en	
meetellen	in	de	maatschappij,	jezelf	ontwikkelen	en	voor	je	zelf	te	kunnen	zorgen,	in	
essenDe	wil	iedereen	dat.	
Nu	de	crisis	achter	ons	ligt	en	werkgelegenheid	toeneemt,	moeten	we	kansen	
benuUen.	ZVV	denkt	dan	vooral	aan	jongeren	die,	in	de	crisis	langs	de	kant	bleven	
staan.	In	de	gemeente	Zaltbommel	is	de	vraag	naar	werknemers	in	zogenaamde	“doe-
beroepen”	(vakmensen	op	MBO	niveau)	groot.	Dat	zou	inzet	kunnen	zijn	voor	een	
SDmuleringsbeleid	vanuit	de	gemeente,	gericht	op	meer	leer/werkplekken	en	stages	bij	
de	vele	MKB	bedrijven	in	de	regio.	
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Zaltbommel:	regionaal	centrum	van	beroepsonderwijs	
In	aansluiDng	op	de	focus	op	werkgelegenheid	voor	“doe-beroepen”	(vakmensen	op	
MBO	niveau)	zou	de	gemeente	Zaltbommel,	naar	de	mening	van	ZVV,	moeten	streven	
naar	een	posiDe	als	centrum	voor	Hoogwaardige	Regionale	Beroepsopleidingen	met	
een	gecoördineerde	pool	voor	leerbedrijven	in	de	regio.	Dit	streven	biedt	de	jongeren	
die	in	de	gemeente	Zaltbommel	wonen,	toekomstperspecDef	en	het	bedrijfsleven	
(vooral	MKB)	voldoende	arbeidspotenDeel.	Uiteindelijk	zullen	jongeren	zich	vaker	
vesDgen	in	de	regio	waardoor	vergrijzing	minder	voelbaar	wordt	en	leeraarheid	van	
stad	en	dorpen	beter.		

Onderscheidende	economische	promoDe	van	de	regio	
Met	succes	profileren	diverse	regio’s	in	Nederland	zich	in	binnen-	en	buitenland	als	het	
gaat	om	economische	acDviteit:	Eindhoven:	Technology,	Wageningen:	Food,	
Amsterdam:	Finance,	RoUerdam:	LogisDek,	Maastricht	en	Groningen:	gezondheid.		
Wat	wordt	de	unieke	posiDe	van	onze	regio?	Er	zijn	ideeën	en	plannen	genoeg	zoals:	
Regio	Rivierenland:	samenwerking	met	de	naam	FruitDelta,	logisDek	kerngebied	rond	
A2,	Waal	en	Betuwelijn,	Culturele	samenwerking	met	Den	Bosch	etc.	ZVV	vindt	dat	in	
de	komende	vier	jaar	keuzes	moeten	worden	gemaakt,	besluiten	moeten	worden	
genomen	en	plannen	in	de	uitvoeringsfase	moeten	komen.	

Toeristen	zijn	meer	dan	welkom?	
De	gemeente	Zaltbommel	heea	veel	te	bieden	aan	toeristen,	daar	is	iedereen	het	wel	
over	eens.	ZVV	vindt	dat	de	gemeente	een	acDeve	rol	moet	spelen	door	iniDaDeven	
van	inwoners,	verenigingen	en	bedrijfsleven	om	bezoekers	te	trekken	naar	de	
Bommelerwaard,	te	sDmuleren.	Nu	Zaltbommel	weer	een	representaDeve	
hotelvoorziening	heea	en	diverse	B&B’s	kan	meer	nadruk	gelegd	worden	op	
overnachDngsrecreaDe.		

	 	
• Veiligheid	(openbare	orde,	hulpdiensten	en	handhaving)	

Waarvoor	hebben	wij	angst?	
Veiligheid	is	een	gevoel	dat	versterkt	kan	worden	door	o.a.	zichtbare	prevenDeve	
maatregelen.	Daarom	is	het	belangrijk	te	weten	wat	de	oorzaken	zijn	van	het	gevoel	
van	onveiligheid	dat	bij	inwoners	leea.	De	laatste	Leeraarheidsmonitor	van	2016	laat	
over	het	algemeen	goede	resultaten	zien	op	het	gebied	van	veiligheid	maar	wel	met	
uitzondering	van	belangrijke	thema’s	als	de	mate	van	poliDetoezicht	en	de	
verkeersveiligheid.	Beide	thema’s	scoren	een	onvoldoende.	Voor	ZVV	zijn	dit	urgente	
zaken;	de	percepDe	van	onvoldoende	poliDetoezicht	is	een	indicaDe	voor	het	gevoel	
niet	voldoende	beschermd	te	zijn	tegen	overlast	en	criminaliteit.	MaDge	
verkeersveiligheid	veroorzaakt	een	gevoel	van	kwetsbaarheid	in	het	verkeer.	ZVV	wil	
graag	meer	te	weten	komen	over	de	achtergronden	van	deze	lage	scores	door	
diepgaander	onderzoek	om	daarna	tot	een	effecDevere	aanpak	te	kunnen	komen. 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Handhaven	is	meer	dan	boetes	uitschrijven.	
Als	je	regels	uitvaardigt	moet	je	ook	handhaven.	Handhavers	van	gemeente	en	andere	
instanDes	die	namens	de	gemeente	diensten	verlenen	zoals	de	AVRI,	hebben	een	
dubbelfuncDe.	Zij	moeten	handhaven	en	sancDoneren	waar	moedwillig	afgeweken	
wordt	van	voorschriaen	maar	ZVV	vindt	dat	handhavers	ook	oog	moeten	hebben	voor	
structureel	voorkomende	overtredingen	die	het	gevolg	kunnen	zijn	van	onbegrip	of	
onduidelijkheid,	bijvoorbeeld	over	waar	en	wanneer	wel	en	waar	niet	parkeren.	Het	
rapporteren	van	vaak	terugkerende	overtredingen	moeten	dan	leiden	tot	correcDeve	
maatregelen	van	de	gemeente	in	plaats	van	doorgaan	met	beboeten.		

	 	 	 	 	 	 	 		
• Sport	en	Cultuur	(recreaDe,	sportverenigingen	en	kunst)		

		
Bommelerwaard	centrum	van	schone	kunsten	
In	de	visie	van	ZVV	staat	dat	de	gemeente	breed	gedragen	iniDaDeven	uit	de	lokale	
samenleving	mogelijk	moet	maken,	niet	meer	niet	minder!	Een	goed	voorbeeld	
hiervan	is	het	iniDaDef	voor	een	jaarlijks	(of	2jaarlijks)	terugkerend	kunsHesDval	in	de	
cultuurluwe	zomermaanden.	Het	fesDval	wil	in	de	Bommelerwaard	verbinding	leggen	
tussen	alle	kunstzinnige	acDviteiten	in	de	Bommelerwaard	of	het	nu	gaat	om	
beeldende	kunst,	muziek	of	theater.	Dit	iniDaDef,	beoogt	aantrekkingskracht	te	hebben	
voor	bezoekers	buiten	de	regio,	verdient	alle	steun	van	de	gemeente	voor	concrete	
assistenDe	zoals	beschikbaarheidsstelling	van	locaDes	(St.	Maartenskerk,	Poorterij,	
Dorpshuizen	etc.)	en	waar	mogelijk	financiële	steun	in	vorm	van	aanvullende	subsidie.	

	 	
Sport	buiten	verenigingsleven	mogelijk	maken	
Met	de	nieuwe	sportvelden	bij	de	watertoren,	de	nieuwe	sporthal	en	de	definiDeve	
plannen	voor	de	bouw	van	een	gemeentelijk	zwembad	zijn	goede	sportvoorzieningen	
van	de	stad	Zaltbommel	voor	lange	Djd	gewaarborgd.	In	de	kernen	zijn	
sportaccommodaDes	de	laatste	jaren	verbeterd.	Voor	de	diverse	verenigingen	is	dit	
goed	nieuws.	Maar	er	is	nog	werk	aan	de	winkel	voor	de	gemeente.	Sporten	in	
verenigingsverband	is	namelijk	niet	voor	iedere	inwoner	mogelijk	of	wenselijk.	Ook	in	
de	gemeente	Zaltbommel	bestaat	de	behoeae	om	sporten	te	beoefenen	in	minder	
vaste	structuren	zoals	clubs	of	verenigingen,	dit	is	overigens	ook	een	landelijke	trend.	
Deze	groepen	inwoners	moeten	ook	gebruik	kunnen	maken	van	de	sportvoorzieningen	
die	de	clubs	ter	beschikking	hebben.	ZVV	zal	aandringen	op	een	goede	regeling	
hiervoor	die	door	de	gemeente	ter	hand	zal	worden	genomen.		
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Gemeentelijke	“Jongerenloods”.	
In	de	afgelopen	jaren	is	vaak	tevergeefs	geprobeerd	om	jongerenbeleid	handen	en	
voeten	te	geven.	We	denken	daarbij	meestal	aan	een	combinaDe	van	uitgaan	in	een	
veilige	(beschermde)	omgeving,	gelegenheid	scheppen	om	samen	te	genieten	van	
muziek	of	gewoon	bij	elkaar	te	zijn.		
ZVV	heea	geen	kant	en	klare	oplossing	die	het	iedereen	naar	de	zin	maakt	maar	wil	in	
ieder	geval	de	barrières	wegnemen	die	iniDaDefnemers	van	evenementen	ervaren	als	
het	gaat	om	gemeentelijke	zaken	zoals	vergunningen	en	veiligheid.	ZVV	denkt	dan	aan	
een	één-loket-oplossing,	“de	Jongerenloods”,	een	funcDonaris	die	jongeren	sDmuleert	
met	ideeën	te	komen	en	als	er	plannen	zijn,	die	proacDef	tegemoet	te	treden	met	een	
minimum	aan	ambtelijke	rompslomp.	

• Zorg	en	Welzijn	(WMO,	thuiszorg,	jeugdzorg,	zelfredzaamheid)	

Is	onrust	over	de	zorg	terecht?	
In	tegenstelling	tot	het	goede	nieuws	over	het	slagen	van	de	transiDe	van	zorgtaken	
van	het	Rijk	naar	de	Gemeente	Zaltbommel	(vanaf	2015)	wordt	in	de	media	keer	op	
keer	gewezen	op	ongerustheid	over	arraak	van	het	zorgsysteem;	te	veel	bureaucraDe	
(verantwoording	en	administraDe),	verkeerde	oordelen,	te	lange	wachtlijsten,	te	veel	
leunen	op	mantelzorg,	te	weinig	Djd	voor	sociale	contacten.	De	gemeente	Zaltbommel	
kan	en	moet	een	posiDef	geluid	laten	horen	want	het	gaat	hier	juist	hartsDkke	goed!	In	
Zaltbommel	staat	het	gelukstreven	van	de	zorgvrager	centraal	en	niet	het	funcDoneren	
van	het	zorgsysteem	an	sich.	ZVV	wil	samen	met	andere	raadsfracDes	werk	maken	van	
het	wegnemen	van,	door	de	media	aangeprate,	ongerustheid.	De	harde	feiten	moeten	
op	tafel	komen	om	het	tegendeel	te	bewijzen.	

• Onderwijs	(monitoring	en	ondersteuning,	vesDgingsbeleid)	

Goed	onderwijs	is	fundament	van	de	samenleving	
Brede	scholen	waar	topkwaliteit	basisonderwijs	wordt	gegeven	in	combinaDe	met	
aantrekkelijke	en	verantwoorde	dagopvang	voor	kinderen	van	werkende	ouders,	is	een	
voorwaarde	voor	een	goed	funcDonerende	samenleving.	Een	samenleving	waar	
wonen,	werken	en	onderwijs	de	basis	vormen	voor	welvaart	en	economische	
ontwikkeling.	Dit	lijkt	allemaal	voor	de	hand	te	liggen	maar	de	gemeente	moet	zich	
conDnu	afvragen	of	de	randvoorwaarden	waarvoor	zij	verantwoordelijk	is,	aanwezig	
zijn.	Dit	vergt	een	intensieve	monitoring	en	dito	contact	met	betrokkenen,	niet	in	de	
laatste	plaats	met	de	ouders/leerlingen	zelf.		
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• Sociale	zaken	(werk	en	inkomen)	

Hoe	doet	werkzaak	goede	zaken?	
Werkzaak	staat	voor	de	belangrijke	taak	om	kansen	op	werk	voor	werkzoekenden	te	
vergroten	door	vraag	van	lokale	bedrijven	te	verbinden	met	het	aanbod	van	
gekwalificeerde	werkzoekenden.	De	feiten	wijzen	op	een	posiDeve	ontwikkeling	van	de	
resultaten.	ZVV	is	van	mening	dat,	nu	de	crisis	achter	ons	ligt,	Werkzaak	een	versnelling	
moet	kunnen	realiseren	in	dit	proces	en	dringt	aan	op	ambiDeuze	doelstellingen	en	
een	proacDef	beleid.	

“Aanvallen”	is	beste	verdediging	in	bestrijding	van	armoede.	
ZVV	is	warm	voorstander	van	het	minimabeleid	dat	nu,	in	2018,	tot	uitvoering	komt	en	
als	doel	heea	de	armoedeval	te	voorkomen.	De	aanpak	is	gericht	op	vroegDjdige	
signalering	van	aankomende	problemen	en	in	samenwerking	met	kerken	en	
maatschappelijk	werk	moet	Djdig	hulp	op	maat	geleverd	worden	aan	de	mensen	die	dit	
overkomt.	ZVV	dringt	verder	aan	op	speciale	aandacht	voor	kinderen	die	betrokken	
raken	bij	deze	problemaDek.	Zij	zijn	de	meest	kwetsbare	groep	omdat	ze	aTankelijk	
zijn	van	hun	ouders	of	verzorgers.	

De	nieuwe	samenleving	biedt	kansen	
De	komst	van	vluchtelingen	en	arbeidsmigranten	is	een	onomkeerbare	realiteit	waar	
de	gemeente	als	zodanig	weinig	invloed	op	heea.	De	recente	geschiedenis	leert	dat	
verdraagzaamheid	en	respect	naar	elkaar	nodig	is	om	op	een	pregge	manier	samen	te	
kunnen	leven.	Daar	moeten	wij	als	gemeenschap	in	investeren.	IntegraDe	in	de	zin	van	
“zij	moeten	worden	zoals	wij”	is	een	utopie.	De	nieuwe	realiteit	is	dat	“nieuwkomers”	
zullen	blijven	komen	en	we	samen	een	nieuwe	gemeenschap	vormen.		
Volgens	ZVV	is	het	de	taak	van	de	gemeente	om	als	neutrale	uitvoerder	van	beleid,	
nieuwkomers	vanaf	dag	1	bij	te	staan	om	zo	snel	mogelijk	voor	zich	zelf	te	kunnen	
zorgen	in	de	voor	hen	nieuwe	woonomgeving.	Dit	betekent:	faciliteren	van	(taal)	
onderwijs,	uitkeringsbeleid	uitvoeren	en	begeleiden	naar	werk.	Dit	alles	in	
samenwerking	met	maatschappelijke	organisaDes	die	werkzaam	zijn	op	dit	gebied	en	
binnen	de	weUelijke	kaders.	
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4. ParTjprofiel	van	Zaltbommel	Veranderen	met	Visie		

Visie	van	ZVV;	kernachTg	en	helder!	

De	gemeente	moet	breed	gedragen	ini?a?even	uit	de	lokale	samenleving	mogelijk	maken,	
niet	meer	niet	minder!		
Dit	betekent	concreet:	consequen?es	van	keuzes	vooraf	helder	maken	en	democra?sch	
gekozen	beleid	binnen	de	gestelde	kaders	tot	uitvoering	brengen.	

De	focus	van	het	gemeentelijke	apparaat	moet	extern	gericht	zijn,	op	klanten,	inwoners	en	
maatschappij.	De	gemeente	is	duidelijk	en	consistent	in	haar	optreden.	Controle	en	evaluaDe	
van	handelen	zijn	standaard	opgenomen	in	de	werkwijzen.	De	gemeente	is	duidelijk	
herkenbaar	omdat	zij:	

• Een	regisserende	posiDe	inneemt	binnen	maatschappelijke	netwerken;	
• Zorgt	dat	het	noodzakelijke	werk	verricht	wordt	door	mensen	die	daar	goed	in	zijn.		
• Helderheid	verschaa	door	zich	te	concentreren	op	haar	kerntaken:	“beslissen	en	

besturen”.		

Met	deze	visie	geea	ZVV	invulling	aan	het	denken	voor	de	langere	termijn.	Het	is	niet	
uitsluitend	de	waan	van	de	dag	of	de	onvrede	die	leiden	tot	deze	visie.	Het	is	de	
daadwerkelijke	bereidheid	lokale	poliDek	en	gemeentebestuur	in	dienst	te	stellen	van	de	
inwoners	van	de	gemeente.		

Onze	visie	beschrija	wat	we	willen	bereiken.	Daarvoor	hebben	wij	onze	rol	vastgelegd	in	een	
“missie”;	wat	wil	ZVV	blijven	doen	om	de	visie	te	bereiken:	

Missie;	faciliteren	en	monitoren!	

ZVV	wil	haar	doel	bereiken	door	het	op	democra?sche	wijze	afdwingen	van:	
• Heldere	en	controleerbare	afspraken	met	Burgemeester	en	Wethouders	over	de	

inhoud	van	het	beleid		
• Verbetering	van	deskundigheid	en	mo?va?e	van	medewerkers	van	de	gemeente.	

ZVV	streea	naar	een	zakelijk	en	klantgericht	gemeentelijk	beleid	op	basis	van	gezond	verstand.	
Dit	betekent	doelgerichte	besteding	van	collecDeve	middelen,	realisDsche	planning	en	
professioneel	leiding	geven	aan	het	gemeentelijk	bedrijf:	Faciliteren	en	monitoren!	
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Speerpunten	ZVV	

Onze	speerpunten	zijn	basisprincipes	en	daarmee	niet	onderhandelbaar!	Zij	vormen	de	
kernwaarden	van	de	parDj	en	zijn	leidend	voor	het	handelen	van	raadsleden	en	bestuurders.	

• Voor	de	kiezers	maken	deze	speerpunten	duidelijk	wat	zij	van	de	door	hen	
gekozen	raadsleden	en	bestuurders	kunnen	verwachten	

• Voor	andere	parDjen	is	duidelijk	welke	voorwaarden	door	ZVV	zullen	worden	
gesteld	bij	samenwerking	en/of	instemming	met	voorgenomen	beleid.	

		
Speerpunt	1:	Luisteren	is	meer	dan	horen	

ZVV	wil	luisteren	naar	de	inwoners	om	te	begrijpen.	Niet	eenmalig,	maar	permanent.	Inspraak	
moet	veranderen	in	invloed.	ZVV	wil	voor	het	nemen	van	beslissingen	met	belanghebbenden	
(inwoners,	dorpsraden	en	wijkplaHorms)	spreken	over	wat	noodzakelijk	en	haalbaar	is.	Als	we	
het	daar	over	eens	zijn,	gaan	we	pas	met	elkaar	aan	realisaDe	of	oplossing	werken.	Dat	
voorkomt	conflicten,	bezwaren	en	negaDeve	energie.	Ook	kunnen	we	dan	onnodige	kosten	
vermijden.		

ZVV	wil	luisteren	in	plaats	van	horen.	KriDsch,	maar	met	een	open	instelling.	Wij	zijn	bereid	
onze	mening	aan	te	passen	om	democraDsche	samenwerking	te	bevorderen	en	maken	daar	
geen	geheim	van.	Geen	verborgen	agenda’s,	maar	open	en	eerlijke	discussie	in	het	belang	van	
de	gemeente	Zaltbommel.	

ZVV	wil	dat	luisteren	in	plaats	van	horen	standaard	wordt	opgenomen	in	de	werkwijze	van	de	
gemeentelijke	organisaDe.	Iedereen	binnen	die	gemeentelijke	organisaDe	moet	ervan	
overtuigd	zijn	dat	de	inwoners	van	de	gemeente	centraal	staan	bij	hun	dagelijks	werk,	zodat	
luisteren	naar	de	inwoner	noodzaak	is	in	plaats	van	een	plicht!	ZVV	wil	ervoor	zorgen	dat	
iedereen	die	bij	het	gemeentebestuur	betrokken	is	op	deze	manier	kan	werken.	
		
Speerpunt	2:	Zakelijk	en	doeltreffend	

ZVV	wil	dat	het	gemeentebestuur	zakelijk	en	doeltreffend	is.	Geen	omslachDg	gepraat	maar	
een	duidelijk	doel	voor	handelen.	Dat	betekent	concreet	dat	vooraf	vaststaat	waarom	we	iets	
gaan	doen	en	wat	we	willen	bereiken.	Het	handelen	van	het	gemeentebestuur	moet	meetbaar	
zijn.	Niet	alleen	voor	deskundigen,	maar	voor	alle	inwoners.		

ZVV	vindt	dat	er	zoveel	mogelijk	projectmaDg	gewerkt	moet	worden.	Dat	betekent	dat	we	
“voordenken”	in	plaats	van	“nadenken”.	Eerst	moet	een	plan	worden	gemaakt,	dan	gekeken	
wat	het	kost,	hoelang	het	duurt	en	wat	we	willen	bereiken.	Afspraken	maken	over	wie	
meedoet	aan	het	project.	Zorgen,	dat	het	luisteren	naar	de	inwoners	goed	geregeld	is.	En	dan	
pas	aan	het	project	beginnen,	met	geregeld	uitleg	over	de	stand	van	zaken.		
Duidelijk,	helder,	meetbaar	en	te	controleren.	Dit	is	zakelijk	en	doeltreffend.		
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ZVV	realiseert	zich	dat	we	leven	in	een	Nederland	met	een	diversiteit	aan	de	bestuurslagen	en	
instellingen.	Gemiddeld	90%	van	het	gemeentelijke	budget	gaat	op	aan	weUelijk	
voorgeschreven	werkzaamheden,	10%	aan	eigen	beleid.		

Zakelijk	en	doeltreffend	betekent	dat	ZVV	de	thema’s	kent	waarover	zij	mee	kan	beslissen.		
ZVV	laat	zien	wie	waarvoor	verantwoordelijk	is	bij	het	indienen	van	plannen	en	de	uitvoering	
daarvan.	We	zorgen	voor	goede	relaDes	maar	voorkomen	poliDek	gekonkel	en	handjeklap.	

ZVV	zorgt	voor	meer	rechtstreekse	invloed	op	de	dagelijkse	gang	van	zaken	in	het	dorp	of	de	
wijk.	Zakelijk	en	doeltreffend	betekent	ook	dat	je	verantwoordelijkheid	dura	te	nemen	of	te	
delen	met	anderen,	bijvoorbeeld	bij	vergaderingen	van	dorps-	en	wijkraden/plaHorms	en	op	
steunfracDevergaderingen	in	de	kernen.		

Speerpunt	3:	Met	passie	en	gezond	verstand		

ZVV	verliest	niet	uit	het	oog	dat	we	binnen	de	gemeente	ook	te	maken	hebben	met	emoDe	en	
met	passie	voor	het	bereiken	van	een	betere	woon-	en	werkomgeving.	Gewoon	omdat	het	
beter	moet,	dus	ook	met	gezond	verstand.	ZVV	gaat	niet	mee	in	vreemde	construcDes	of	
afspraken.	Denk	en	doe	zoals	je	dat	thuis	ook	doet.		

ZVV	vindt	dat	de	wethouders	met	gezond	verstand	benoemd	moeten	worden.	Op	grond	van	
het	werk	dat	moet	gebeuren	en	niet,	klakkeloos,	op	grond	van	de	poliDeke	parDj	waarvan	zij	
lid	zijn.	Kwaliteiten	gaan	voor	poliDeke	kleur	en	verkiezingsuitslag.	GemeentepoliDek	kent	
geen	poliDeke	kleuren,	gemeentepoliDek	is	passie	voor	je	woon-	en	werkomgeving	en	gezond	
verstand.	Dat	moeten	bestuurders	hebben	en	uitstralen.	

Speerpunt	4:	Verantwoorde	risico’s	

ZVV	vindt	dat	gezond	verstand	gebruiken	ook	geldt	bij	het	aangaan	van	risico’s	door	het	
gemeentebestuur.	Geen	zaken	op	je	hals	halen	die	je	niet	kunt	overzien.	Duidelijk	en	meetbaar	
vaststellen	wat	we	willen	en	wat	het	ons	waard	is.	Geen	contracten	sluiten	met	open	einden,	
geen	afspraken	zonder	duidelijke	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden.	

ZVV	vindt	dat	risico’s	gedragen	moeten	worden	door	diegenen	die	invloed	hebben	op	het	
risico.	De	gemeente	kan	geen	risico’s	lopen	op	zaken	waar	zij	geen	invloed	op	heea	en	moet	
dat	ook	niet	willen.	Wij	denken	dat	risico’s	op	grond	van	landelijke	poliDek	niet	bij	het	
gemeentebestuur	horen	en	willen	die	dus	ook	niet	lopen.	De	bedrijfsvoering	van	de	gemeente	
voor	bestaand	beleid	mag	niet	worden	bekosDgd	met	lastenverhogingen	voor	de	burger,	dat	
doet	“Den	Haag”	al	genoeg.	Wij	gaan	het	beleid	met	inwoners	bepalen	en	met	elkaar	
vaststellen	hoe	we	dat	betalen	met	het	geld	dat	we	beschikbaar	hebben.	We	kunnen	niet	
meer	doen	dan	we	uit	onze	portemonnee	kunnen	betalen,	net	zoals	bij	ons	allen	thuis.	Dus	
geen	risico’s	gekoppeld	aan	mooie	beloaes,	maar	eerlijk	bepalen	wat	wel	en	niet	kan.	Dat	is	
werken	met	verantwoorde,	bekende	risico’s.	

Zaltbommel,	11	december	2017
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