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VOORWOORD
De afgelopen jaren heeft de Capelse VVD in zowel de gemeenteraad, als het college hard
gewerkt om Capelle mooier te maken. Maar we zijn er nog niet.
Veiligheid voorop
Door samenwerking tussen gemeente, politie en stadsmariniers is het gevoel van veiligheid
toegenomen. Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met geweldsincidenten in
Capelle. Juist nu we een nieuw stadscentrum krijgen, is een veilig gevoel op straat nog meer
van belang. De Capelse VVD wil dat de burgemeester en politieleiding alles doet wat in hun
macht ligt en alle instrumenten gebruikt om criminelen op te sporen en aan te pakken. Hierbij
denken wij aan gebiedsverboden, samenscholingsverboden, preventief fouilleren en
cameratoezicht. Wie schade veroorzaakt, betaalt voor de schade.
Prima leven in een bereikbare stad
De VVD zet de komende jaren in op het behoud en aantrekken van midden- en hogere
inkomens in Capelle. Dit betekent minder sociale woningbouw en meer ruimte voor
eigenwoningbezit. Daarnaast ligt de prioriteit bij starterswoningen. De huisvesting van
nieuwe statushouders mag ook niet leiden tot het verdringen van Capellenaren op zoek naar
een woning in onze stad.
Capellenaren met een eigen woning mogen best merken dat het beter gaat; dit bevordert
nieuw eigen woningbezit en dat is weer goed voor onze stad als geheel. Daarom verlagen
wij de belasting op eigen woningbezit (OZB).
De Capelse VVD wil een goed bereikbare stad. Het is je eigen keuze wanneer en waar je je
auto gebruikt, de fiets pakt of met het OV reist. Wij willen een groene golf op de Kanaalweg
richting de snelweg, goed verlichte fietspaden, vlot OV in heel Capelle, meer
parkeergelegenheid bij de OV-stations in Capelle en wij vinden milieuzones overbodig.
Parkeren bij winkelcentra en in openbaar gebied blijft bovendien gratis.
Zorg
Zorg is en blijft toegankelijk voor iedereen. De bestaande regels voor extra ondersteuning
zijn echter nog niet voor iedereen goed te begrijpen. We willen duidelijkere regels,
laagdrempelige toegang tot zorg en gratis onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen
van zorg. Zo is er altijd iemand die je helpt bij moeilijke regelgeving en met jou meedenkt.
Ouderen horen zich veilig te voelen in hun eigen woning. Voor de Capelse VVD is het
belangrijk ouderen te helpen om zo lang mogelijk fijn zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen.
Iedereen doet mee
Wie in een uitkeringssituatie terechtkomt, krijgt de ondersteuning die nodig is. De Capelse
VVD vindt het belangrijk dat die steun alleen gaat naar de mensen die daar recht op hebben;
zo kunnen we grip houden op de middelen. Werk heeft prioriteit; wie niet werkt investeert in
zichzelf om aan de slag te komen. Iedere Capellenaar moet voelen dat werken loont;
armoederegelingen mogen dit niet tegenwerken. Daarnaast mogen we voor het ontvangen
van een uitkering een tegenprestatie verwachten.
De gemeente ontwikkelt kinderhuizen van de wijk, zodat er in de buurt van schoolgebouwen
een veilige plek komt om kinderen (en de ouders) te helpen hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen en heeft
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nadrukkelijk ook een taak bij vroegtijdige signalering van taalachterstanden en radicalisering.
Voor haatpredikers (in alle uitingen) is er in Capelle aan den IJssel geen plaats.
Voor nieuwkomers in Capelle is het een verplichting de Nederlandse taal te leren spreken en
schrijven. De gemeente faciliteert dit door voldoende betaalbare taallessen. Wanneer de
taaltoets niet binnen de gestelde termijn wordt gehaald, heeft dit gevolgen voor diegenen
met een uitkering. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale immigranten is in
Nederland - en zeker in Capelle - geen plaats. De gemeente Capelle verleent hen geen
opvang en werkt mee aan uitzetting.
Ruimte voor eigen initiatief
We zijn trots afgelopen periode de op-één-na MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland
te zijn geworden. We willen natuurlijk de MKB-vriendelijkste gemeente van heel Nederland
worden. Het MKB is onze partner en de banenmotor van onze stad. Daarom wil de Capelse
VVD lagere belastingen voor ondernemers en minder regels over openingstijden, reclameuitingen en de inrichting van bedrijventerreinen.
De gemeente werkt voor jou en niet andersom
In Capelle is het huishoudboekje van de gemeente op orde. Dit houden wij als VVD ook
graag zo. We vinden dat de gemeente de middelen moet gebruiken waarvoor ze bedoeld
zijn. Structurele middelen dekken structurele uitgaven; inkomstenmeevallers mogen niet
worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
De Capelse VVD staat voor een gemeente die werkt voor jou en niet andersom. Ook de
komende vier jaar gaan wij voor prima leven in een veilige stad, waar iedereen meedoet en
ruimte is voor eigen initiatief. Hiervoor vraagt de VVD steun tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zodat het prima leven blijft in Capelle en
Capellenaren zich thuis blijven voelen in hun stad. Dit is wat wij als Capelse VVD gewoon
doen, voor Capelle.
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Gewoon doen, voor Capelle
1.

…Waar het prima leven is

In Capelle aan de IJssel is het leven prima. Een mooie stad om te wonen door het vele
groen, de centrale ligging aan de Hollandse IJssel dichtbij Rotterdam en de aanwezigheid
van tal van voorzieningen. Mede dankzij de VVD, is er meer inzet op veiligheid in de stad en
is Capelle ook een van de meest betaalbare gemeentes van ons land geworden; zonder
afbreuk te hoeven doen aan de leefbaarheid van onze stad. Maar we zijn er nog niet. Er zijn
verbeteringen mogelijk en waakzaamheid is geboden wanneer we kijken naar bijvoorbeeld
de betaalbaarheid van het voorzieningenniveau.

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past en dat gezond is om in te wonen.
Wij willen ons inspannen voor een woningvoorraad in Capelle die aansluit bij de behoefte van
de mensen, nu en in de toekomst. Hierbij staat voorop dat mensen de vrijheid ervaren om op
ieder moment in hun leven het juiste huis te kunnen vinden in Capelle.
1. We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters. Onder meer door ruimte te
bieden aan de realisatie van duurzame starterswoningen bedoeld voor mensen die nu nog
huren. Daarnaast willen wij meer bouwkavels voor starters die een eerste eigen huis willen
bouwen. De VVD wil hier ruimte aan bieden door onder meer kleinschalige kavels bestemd
voor “Tiny Houses” beschikbaar te stellen, passend in onze groene gemeente.
2. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen. Ouderen hebben wat ons betreft het recht om zo lang als mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarom gaat de gemeente in gesprek met deze
mensen, om te weten te komen wat hun wensen zijn en past daarop waar mogelijk het
beleid aan.
3. Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Binnen onze
regio heeft Capelle relatief veel sociale huurwoningen. Om meer evenwicht in het
woonaanbod te realiseren wil de VVD dat het percentage sociale huurwoningen daalt van
38 % in 2016 naar 33% in 2020. Om dit te realiseren houdt de VVD de komende jaren
koers op het behoud en aantrekken van midden- en hogere inkomens en vermindering van
sociale woningbouw. Daartoe worden in de komende jaren vooral grondgebonden
woningen gerealiseerd die niet in de sociale huursector vallen.
4. Wel willen wij dat woningcorporaties investeren in goede huurwoningen, zodat iedereen
mee kan blijven doen op de woningmarkt. Zo zal de sloop van het sociale
woningbouwcomplex de Hoven 2 door Havensteder worden gecompenseerd door middel
van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Deze gesubsidieerde huurwoningen zijn
alleen bestemd voor mensen die dat echt nodig hebben. Ook zij hebben recht op een
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goede woning. De gemeente treedt op als partner voor de woningcorporaties om
gezamenlijk scheefwonen tegen te gaan en doorstromen actief te stimuleren.
5. Voor inwoners van Capelle is het van belang om makkelijk en snel te kunnen zien welke
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden
daarom dat de regels hieromtrent actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn, zodat
iedere Capellenaar eenvoudig kan vinden welke regels er op dit gebied gelden.
6. De welstandscommissie is in Capelle afgeschaft en dat houden we zo. Voor de diverse
wijken kunnen door de gemeente aanwijzingen worden gegeven om het stadsbeeld te
bewaken. Maar deze kunnen niet de individuele vrijheid van de initiatiefnemer(s) beperken.
7. Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is ook goed voor de leefomgeving.
Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).
8. De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de
woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook de afspraken met
woningbouwcorporaties vastgelegd.
9. Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus
bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te
verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer
opgeknapt kan worden, dan beziet de gemeente of het terrein is om te zetten naar een
gebied met woningen. Het streven is om milieubelastende bedrijvigheid, buiten de
woongebieden te houden.
10. Om te voorkomen dat we een mogelijke nieuwe groep statushouders in de toekomst niet
zorgvuldig kunnen inpassen in onze woningvoorraad, zal er samen met de inwoners van
Capelle een huisvestingsstrategie worden opgesteld. Voor de VVD betekent dit:
Capellenaren eerst. Daarmee wordt bedoeld dat de urgentie bij het huisvesten van
Capellenaren niet in het geding mag komen.
11. Duurzaamheid is voor steeds meer mensen belangrijk. Wij willen hier ruimte voor
scheppen, maar de gemeente kan hierin niet op de stoel van de eigenaar gaan zitten. Zo
zetten we ons de komende decennia in om samen met de netbeheerders de
warmtevoorziening in onze gemeente te verduurzamen. De eerste aanzet is dat we
stoppen met het aansluiten van nieuwbouw(projecten) op het aardgasnetwerk. Hiertoe zal
de gemeentelijke verordening worden aangepast.
12. De VVD is voorstander van het handhaven van de huidige eisen ten aanzien van de
maximale bouwhoogte in het stadshart.
13. Duurzaam bouwen past bij de groene gemeente Capelle. De Capelse VVD is dan ook
voorstander van het stimuleren van duurzaam bouwen. De prestatie-eisen zoals deze op
dit moment gelden voor de nieuwbouw aan de Rubenssingel, zien wij als reëel
uitgangspunt voor alle toekomstige nieuwbouwlocaties in Capelle.
14. De VVD wil dat Capelle een diervriendelijke gemeente blijft. Ook voor hondenbezitters
zullen voldoende gebieden beschikbaar blijven om hun viervoeter (verantwoord) los te
laten lopen of uit te laten. Voor tijdelijke voorzieningen, zoals de hondenuitlaatstroken in
de wijk Fascinatio, zullen permanente oplossingen worden gevonden.
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1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water
schoon is en het riool is onderhouden
Het is heel normaal dat we wonen in een schone, leefbare wijk. Het is net zo normaal dat
mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin,
balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want
als dat goed gebeurt kan de afvalstoffenheffing omlaag en wordt ons milieu minder belast.
15. We zijn groot voorstander reeds bestaande ondergrondse afvaldepots uit te breiden met
sensoren, zodat deze tijdig kunnen worden geleegd en daarmee de overlast door
ongedierte in de wijk wordt voorkomen.
16. De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast blijven we aanpakken en vernielingen
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
17. Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot
huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres
woont.
18. De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en afvalverwerking. Als dit
voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken
van afval goedkoper kan, leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
19. De VVD kiest voor een systeem van na-scheiding, waarbij achteraf de verschillende
afvalstromen slim en effectief worden gescheiden. Zo hoeft de afvalwagen minder vaak
door de straat en wordt de kostenefficiëntie vergroot. Door slim te recyclen streven we naar
een lagere afvalstoffenheffing voor de Capellenaar.
20. De gemeente heeft de plicht om samen met het Hoogheemraadschap te zorgen voor de
afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat
iedereen die van het riool gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.
21. De gemeente blijft voortvarend in haar samenwerking met het waterschap om oplossingen
te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en
natuuronderhoud hoort daarbij.
22. Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder
water, staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van
grondstoffen uit water.
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1.3 …Waar natuur het karakter van de stad blijft
In Capelle zijn we trots op de verscheidenheid van het natuurlijk landschap dat onze stad zo
kenmerkt. We genieten van onze parken en ons bijzondere slagenlandschap, van de vogels
die gebruik maken van de belangrijke groene routes en van de IJssel langs de dijk. Het is
belangrijk dat we goed voor onze natuur blijven zorgen, zodat ook volgende generaties zich
thuis voelen in Capelle. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen
verdienen en willen we een goede infrastructuur. Door te investeren in groen- en
stadsontwikkeling, zal het karakter van Capelle als Parkstad met een gezonde economische
structuur, ook voor de volgende generaties blijven bestaan.
23. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven en bedrijven kunnen helpen natuur en
milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op
te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam
ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen en milieuvervuiling pakken we aan.
24. Een beter milieu is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen een taak van de
overheid. Wij verwachten van de inwoners van Capelle dat zij zorgvuldig omgaan met de
buitenruimte en bewust omgaan met de kwetsbare natuur waar wij in Capelle zo trots op
zijn.
25. Capelle heeft met het slagenlandschap een belangrijke groene verbinding tussen het
Hitland en de Rotterdamse Parken. Voor de diversiteit van flora en fauna is dit essentieel.
De VVD staat voor het behoud van deze groene verbinding, zonder het gebied op slot te
zetten.
26. Het vele groen moet toegankelijk zijn, en ook een plek waar de flora en fauna kan gedijen.
Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven rond het slagenlandschap en Oeverrijk.
27. De "Green Deal” is een goede vertaling van de e-transitie naar de gemeente. In plaats van
het weggeven van subsidies, daagt dit ondernemers veel meer uit te zoeken naar echte
oplossingen. Terwijl ondernemers investeren in duurzaamheid, neemt de overheid
overbodige regels weg. Ook in Capelle sluiten we ons hierbij aan. Daarnaast streeft de
VVD in Capelle naar een gasloze stad. Dit is niet op korte termijn te realiseren, er zal een
meerjarenstrategie worden ontwikkeld om eigenaren van vastgoed te ondersteunen in het
omschakelen op duurzame energiebronnen.
28. De wijk Fascinatio kent als enige wijk in Capelle geen (stads)park. Met de tracéontwikkeling van de A16-A13, zal het verkeer langs deze wijk vanaf 2025 sterk toenemen
met als gevolg een toename van geluid en fijnstof. De VVD wil onderzoeken hoe een
groene buffer verkregen kan worden om deze overlast te beperken.
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1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot en veilig gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend; om naar school of naar ons werk te gaan, om
boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe
van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de
gemeente.
29. Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in ons wegennet optimaal is.
Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Wij vinden
dat het je eigen keuze moet blijven wanneer je de auto wenst te gebruiken. Wij zullen ons
inspannen om de ontsluiting van Capelle op het hoofdwegennet te verbeteren. Concreet
zal de aandacht zich richten op de hoofdaders: de Capelseweg en de Abraham van
Rijckevorselweg.
30. Voor de doorstroming van het verkeer en het scheiden van doorgaand en
bestemmingsverkeer is een tweede oeververbinding met de Krimpenerwaard
noodzakelijk. Hoewel de gemeente hier maar beperkt invloed op heeft, zal de VVD zich
hard maken om dit bij de andere stakeholders voor elkaar te krijgen.
31. Wij willen een groene golf op de Kanaalweg richting de snelweg. Dit bevordert de
doorstroming en vermindert de vervuiling.
32. Fietsers willen prettig en veilig door onze gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes.
33. Wij vinden veilig gebruik van fietspaden een prioriteit en vinden dat gemotoriseerde
(brom)fietsers (>30km p/h) in onze gemeente niet thuis horen op een fietspad.
34. Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is en dat alle hoeken van Capelle bereikbaar
zijn. We willen goed en toegankelijk OV. Het duurt nu 40 minuten om met het OV vanuit
Schollevaar bij de Koperwiek te komen. Onaanvaardbaar!
35. De VVD is voor meer (gratis) parkeergelegenheid bij OV-stations in Capelle.
36. De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (denk aan
schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van
initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de
verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
37. Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De
gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte, zodat
mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De
gemeente investeert in mogelijkheden om real-time informatie over openbare werken te
delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn.
Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
38. We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden
en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.
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2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. In Capelle hebben we wijkgericht
werken; de wensen van de buurt staan centraal. De vormen zijn talrijk: groenonderhoud,
meedenken over de inrichting van de buurt, buurtgroepen en duurzaamheid. Wij juichen deze
initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid. Dit past bij een krachtige, compacte overheid.

2.1 …Waar bewoners en ondernemers volop de ruimte
krijgen
We vinden het belangrijk dat alle Capellaneren mee kunnen doen en dat Capellaneren
betrokken zijn. Dit vraagt maatwerk, concrete kaders, heldere doelstellingen en terugkoppeling
naar de Capellenaar. Dit betekent ook dat de gemeente de inbreng van haar burgers
meeweegt en uitlegt wat ermee gebeurt. Geen oeverloos overleg in versnipperde verbanden,
maar een gerichte en open houding naar alle Capellenaren.
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de
gemeente en er is ruimte voor nieuwe bedrijven. Als het goed gaat met de lokale ondernemers,
dan gaat het goed met de gemeente. Capelle was de op één na MKB-vriendelijkste gemeente
van Zuid-Holland. Het streven moet zijn en blijven om de MKB-vriendelijkste gemeente te
worden van Nederland.
39. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente
ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente
ondernemers zelf keuzes te maken en te investeren. Daarom willen wij lagere belastingen
en minder regels rondom onder meer openingstijden, reclame-uitingen en inrichting van
bedrijventerreinen.
40. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Een aantrekkelijk stadscentrum is van toegevoegde waarde voor onze inwoners
en trekt mensen aan van buitenaf. De Capellenaar moet gaan voelen dat het nieuwe
stadscentrum bruist. De VVD wil daarom ruimte voor enthousiaste ondernemers en
creatievelingen om in het stadscentrum nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
41. Wij willen dat de gemeente de bestaande bedrijfsinvestering zones (BIZ) activeert en
stimuleert. Ondernemers in Capelle-West en Capelle XL weten zelf het beste hoe het
bedrijfsterrein in te vullen; de gemeente is hierin aanvullend.
42. Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. De
huidige Winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te
richten zodat ondernemers zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag of op
feestdagen open willen zijn. De VVD in Capelle is voorstander van de huidige verordening
die ondernemers keuzevrijheid en bescherming biedt.
43. Parkeren bij winkelcentra en in openbaar gebied blijft gratis.
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44. Het tegengaan van leegstand in de Capelse winkelcentra en bedrijventerreinen is primair
een taak van de ondernemers zelf. De gemeente heeft hierbij een belangrijke
signaalfunctie en kan de voorwaarden scheppen voor nieuwe creatieve oplossingen.
45. De gemeente staat voor een stevige relatie met de Capelse ondernemers. Om zo onder
meer gerichte stageplekken en arbeidsplaatsen voor Capelse jongeren te ontwikkelen. De
aansluiting van de opleiding van onze jongeren op wat er gevraagd wordt op de
arbeidsmarkt is een speerpunt voor de gemeente. De VVD wil zo jeugdwerkeloosheid
verminderen.
46. Waar mogelijk zet de gemeente Capelse ondernemers in bij het uitvoeren van lokale
opdrachten.
47. Ondernemers zijn van hun inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten.
De gemeente betaalt conform de inkoopvoorwaarden.
48. Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door
een meldingsplicht of algemene regels.
49. Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen
waarop alle lokale lasten staan vermeld.
50. We gaan met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare
regels om die te schrappen. Idealiter wordt één wethouder verantwoordelijk voor de
coördinatie van de vermindering van de regeldruk in onze gemeente.

2.2 …En waar duurzaamheid in het teken staat van
ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met
het milieu. Dat is van belang voor ons en voor de opvolgende generaties.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente kan
duurzaamheid stimuleren door regeldruk te beperken en daar waar regels nodig zijn, deze
dynamisch mee te laten groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid
wordt veelal geassocieerd met het verstrekken van allerlei stimulerende subsidies en hoge
heffingen om deze subsidies te kunnen betalen. Hier is de VVD geen voorstander van. Omdat
de ambitie van de een niet de last van de ander mag zijn, zal er terughoudend beleid worden
gevoerd op het verstrekken van subsidies.
51. Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente
werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten, zodat naast particulieren, ook ondernemers
in onze gemeente hun wagenpark eerder vergroenen.
52. De gemeente stimuleert de transitie naar duurzame energie door primair belemmerende
regelgeving op te heffen en eenvoudige procedures op te stellen, niet door extra subsidies
te verstrekken.
53. Om op de lange termijn de lasten voor de Capellenaar structureel te verlagen, zal de
gemeente blijven verduurzamen, bij onderhoud en (vervangings)investeringen in de
openbare ruimte of gemeentelijke gebouwen gaat de voorkeur uit naar toepassing van
duurzame, herbruikbare / recyclebaar materialen.
54. De VVD is voorstander om samen met huiseigenaren te kijken naar mogelijkheden om het
energieverbruik terug te dringen, ook waar dit gaat om de huursector. De rol van de
gemeente hierin is voorwaardenscheppend en beperkende regelgeving weg te nemen.
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3.

…Waar iedereen meedoet

We leven allemaal ons eigen leven en we maken allemaal andere keuzes. Maar omdat we
veel van dezelfde dingen belangrijk vinden, zijn er ook veel overeenkomsten. We denken en
zeggen wat we willen. We staan in alle vroegte op om naar ons werk of naar school te gaan.
We zorgen voor onze familie en vrienden. We maken alledaagse praatjes met onze buren. We
bezoeken sportvelden en musea en gaan los op festivals. En we vinden dat allemaal heel
gewoon. Net zoals we het heel gewoon vinden dat vrouwen gelijke rechten hebben, dat homo’s
kunnen trouwen, dat je zelf bepaalt of je gelovig bent en dat degene die het hardst schreeuwt
niet altijd gelijk heeft.
Al die dingen die we in Capelle zo gewoon vinden, zijn eigenlijk heel bijzonder. Onze vrijheid,
onze verantwoordelijkheid en onze verdraagzaamheid: het maakt ons tot wie wij zijn. Het zijn
overtuigingen waar we trots op mogen zijn. Waarden die het verdedigen meer dan waard zijn.
Overtuigingen die Nederland zo’n mooi land maken.

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt ook voor contact met andere mensen en leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
De Capellenaar moet voelen dat werken loont; armoederegelingen mogen dit niet
tegenwerken.
55. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente haar
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de hiervoor geldende regels.
56. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.
57. De gemeente zorgt dat mensen, die nu langs de kant staan, aan de slag gaan. Mensen
die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. Mensen die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, blijven deels aan het werk. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we deze niet gebruiken.
58. Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer Capellenaren net wat meer dan het minimum gaat
verdienen of van een uitkering naar een baan gaat moeten zij dit voelen in hun
portemonnee. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval)
schaffen we af.
59. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen
verwachten, tenzij dit om medisch redenen niet kan worden verwacht. Wie bijstand krijgt
en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar
uitkering.
60. De gemeente stimuleert regionale samenwerking op het gebied van re-integratie- en
participatietrajecten. Zo werken we samen om mensen te begeleiden naar en bij werk en,
waar nodig, leren te werken om zo niet van een uitkering afhankelijk te hoeven zijn.
61. Schuldhulpverlening moet meer gericht zijn op preventie om zo dure
bewindvoeringstrajecten te voorkomen. Waar nuttig neemt de gemeente op vrijwillige basis
voor bijstandsgerechtigden binnen de uitkering de betaling van vaste lasten over.
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62. Fraude met uitkeringen voelt voor de VVD als diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen
worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
63. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers in onze gemeente die graag de handen uit de mouwen
steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. Vrijwilligerswerk is niet
alleen dankbaar werk, het brengt mensen ook dichterbij betaald werk. De VVD stimuleert
vrijwilligerswerk.
64. De goede naam van Capelse vrijwilligers mag niet worden aangetast. Verenigingen waar
vrijwilligers werkzaam zijn kunnen gebruik maken van een verklaring omtrent het gedrag
(VOG). De kosten voor de aanvraag van een VOG kan een grote druk uitoefenen op de
begroting van verenigingen. Daarom wil de VVD dat de gemeente de kosten voor de VOG
vergoedt voor verenigingen waar vrijwilligers werken.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar
school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.
65. De scholen in Capelle moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en hun ouders.
Wij willen dat er voldoende mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten
bij de school. Daarom moet er meer ruimte komen voor “kiss and ride” parkeerplekken bij
de scholen in Capelle en veilige fietsroutes naar de scholen.
66. De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente de
ontwikkeling van Scholen van de Wijk zodat er ruimte in of nabij het schoolgebouw komt
die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en de buurt, zoals ruimte voor opvang,
muziek, sport, huiswerkplekken en cultuur.
67. School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van taalachterstanden, radicalisering, loverboys en
huiselijk geweld.
68. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
69. De kinderen moeten nu mee kunnen doen om later mee te kunnen tellen; kinderen mogen
nooit de dupe worden van het handelen of nalaten van de ouders. De gemeente werkt
hiervoor samen met Jeugd Sport Fonds, Jeugd Cultuur Fonds en de Stichting Leergeld.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en worden hierop aangesproken.
Waar nodig grijpt de gemeente zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als nodig in.
70. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat jongeren goed voorbereid
worden op hun baan voor later.
71. Vervoer naar speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar bijzonder
onderwijs wensen te laten brengen, betalen zij dit vervoer zelf.
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72. We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.
De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen
dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding
op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder
wanneer zij andere selectiecriteria hebben. De gemeente stimuleert dat deze
selectiecriteria op draagvlak kunnen rekenen en eerlijk en transparant zijn.
73. Het komt helaas voor dat ouders verkeerde keuzes maken in het besteden van hun
middelen. De VVD vindt het onacceptabel dat kinderen daarvan de dupe worden. De VVD
laat deze kinderen niet in de kou staan, waar nodig verstrekt de gemeente een bijdrage
in natura.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen en leven. Daarom is het belangrijk
dat de gemeente zorg dichterbij mensen aanbiedt en steunen wij initiatieven voor zorg op
kleine schaal.
74. De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn echter niet
voor iedereen goed te begrijpen. Daarom vinden wij het van belang dat de gemeente
laagdrempelige toegang tot zorg biedt en gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het
aanvragen van zorg. Zodat er altijd iemand is die je helpt om duidelijkheid te scheppen in
de regels en in jouw belang meedenkt.
75. We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeente
zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen
nemen van het verlenen van zorg en dat er op deze momenten een goede vervanger de
zorgtaken tijdelijk over kan nemen.
76. Door actief in de Capelse wijken aanwezig te zijn, kan het inzetten van zwaardere zorg en
een opstapeling van problemen worden voorkomen. Vroeg signaleren is prioriteit en zorgt
voor sociale veiligheid.
77. De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten vervoer voor ouderen, kinderen en
gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
78. Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg om de zorg zo voor ons allemaal
betaalbaar te houden Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een passende
eigen bijdrage. Dit is maatwerk.
79. De rijksmiddelen uit de AWBZ en voor de Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de
gemeente worden door ontschotting van deze budgetten volledig en flexibel aangewend
voor de WMO- en Jeugdzorg taken.
80. De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Met zorgaanbieders worden vooraf duidelijke
en controleerbare afspraken gemaakt voor grip op kwaliteit van de zorg.
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3.4 …Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft
om binnen de gemeentegrenzen te kunnen sporten en bewegen. Met de komst van een
nieuwe sporthal met zwembad zijn we een stukje verder in het optimaliseren van de
sportvoorzieningen binnen de gemeente. Sportief Capelle stimuleert het sporten in alle
leeftijdscategorieën en wij steunen Sportief Capelle.
81. Aan de gebruikers (zowel clubs, als individuen) van sportvoorzieningen mag een redelijke
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
82. Sportief Capelle werkt nauw samen met sportverenigingen, Wijk Overleg Platforms
(WOPs), scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en buitenschoolse opvang om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met de hulp van
buurtsportcoaches.
83. De VVD is voor sportvoorzieningen op hoog niveau voor iedere Capellenaar
(breedtesport). Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente
besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie aan dit
doel. De gemeente faciliteert geen topsport. Hiervoor verwijst Sportief Capelle door naar
geschikte organisaties..
84. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een lager inkomen
mee kunnen doen aan een activiteit op het gebied van sport of cultuur. Vanuit het fonds
wordt contributie direct betaald aan de verenigingen en sportartikelen worden eventueel
aan kinderen verstrekt. De VVD wil dat dit fonds behouden blijft.
85. Ontspannen in je eigen gemeente is comfortabel, volop kansen aan de IJssel. Watersport
is in ontwikkeling en Capelle gaat mee in deze ontwikkeling van watersportrecreatie. De
VVD wil samen met Rijkswaterstaat een lokaal strandje en eventueel (aanmeer)steigers
mogelijk maken. Een gebied waar mensen kunnen relaxen, zwemmen en bijvoorbeeld een
ijsje kunnen kopen, dat biedt kansen aan ondernemers.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft ook een positief effect op de economie in
onze gemeente. Cultuur in Capelle aan den IJssel is van iedereen. Voor ons zijn daarin
erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting
belangrijke bouwstenen.
86. Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en
cultuur van in Capelle aan den IJssel kennen en leren ons cultureel erfgoed te koesteren.
Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht met zwarte
pieten, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
87. De gemeente schept de omstandigheden voor cultureel ondernemerschap, maar bruis
creëer je zelf. Capelle heeft met Capsloc een prachtig – state of the art – jongerenpodium
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in onze stad dat echter niet past bij wat onze jeugd zoekt in onze stad. De afgelopen jaren
is dit centrum door de gemeente zelf bestiert. Geef een creatieve Capelse ondernemer de
kans om hierin te groeien en de exploitatie van Capsloc over te nemen, zodat de activiteiten
en uitstraling van Capsloc beter aansluiten bij wat onze jongeren willen.
88. Het Isala theater is een bouwsteen in het culturele landschap van Capelle.
89. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden, de Nederlandse en andere
culturen in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
90. Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een
specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden.
Subsidieaanvragen worden hier voortaan strikt op getoetst.
91. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen
inkomsten binnenhalen, voordat de gemeente een bijdrage doet.
92. Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd
digitaal evenementenloket.

3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als
het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.
93. Zolang nieuwkomers in Capelle aan den IJssel zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat
ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken,
werkt.
94. De Nederlandse taal leren spreken en schrijven is een verplichting voor de nieuwkomer.
De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn
in de Nederlandse taal. Wanneer de nieuwkomer de taaltoets niet binnen de gestelde
termijn haalt, zal dit gevolgen hebben voor een eventuele uitkering.
95. Iedere statushouders met een bijstandsuitkering zet zich, naast het verplichte
inburgeringstraject, in om zo snel mogelijk aan de slag te komen en werkt mee aan
activeringstrajecten in onze gemeente.
96. Nieuwe Capellenaren werken actief mee aan hun integratie om zo te worden opgenomen
in onze Capelse gemeenschap.
97. We sluiten niemand uit. Er zijn in Capelle aan den IJssel veel nieuwkomers die hun eigen
weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben deze
mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar
trots op en verwachten dat ook van anderen.
98. Voor haatpredikers (in alle uitingen) is er in Capelle aan den IJssel geen plaats. De
gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat mensen haat kunnen zaaien en
kunnen oproepen tot het negeren van onze waarden en vrijheden.
99. Capelle wil eigen regie houden over wat we als gemeente verantwoord kunnen verwerken
voor de opvang van asielzoekers en statushouders.
100. Voor afgewezen asielzoekers of illegale immigranten is in Nederland en zeker in
Capelle geen plaats. De gemeente Capelle verleent hen geen opvang en werkt mee aan
de uitzetting.
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4.

…Waar je je veilig voelt

Veiligheid en veilig voelen zijn voor de VVD belangrijke onderwerpen. Om in vrijheid te kunnen
denken en leven is werkelijke veiligheid nodig, maar ook een gevoel van je veilig voelen. Ons
beleid zal er altijd op gericht blijven om dit te bewerkstelligen, waarbij de individuele vrijheid zo
min als mogelijk wordt aangetast.

4.1 ... Waar de gemeente werk maakt van veiligheid
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veilig voelen is meer
dan lagere criminaliteitscijfers. De Capellenaar voelt zich minder veilig en het vergroten van
een veilig gevoel heeft top prioriteit om ons vrij te voelen.
101. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt en beschikken over voldoende personeel en
middelen.
102. De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de
enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten.
Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in
dat geval op afspraak langskomt.
103. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de
agent ter plaatse is gewenst.
104. Misdaadbestrijding is een taak van de politie. Hierop aanvullend is de VVD voorstander
van lokale ondersteuning door onze stadsmariniers.
105. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente gaat door met
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
106. De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt hierbij de
bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
107. Prostitutie is een legaal beroep, maar mag niet tot overlast leiden voor omwonenden.
108. Prostituees moeten uit vrije wil hun vak kunnen beoefenen, de gemeente zorgt ervoor
dat er een goed uitstapprogramma is om prostituees - die dat willen - naar een andere
baan te begeleiden.
109. De VVD constateert een toename van overlast door zwaar vuurwerk en zet in op een
onderzoek naar handhaafbaar beleid dat deze overlast terugdringt.
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4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben
hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.
110. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOAs) versterken handhaving
en bestrijding van de kleine criminaliteit en dragen bij aan het veiligheidsgevoel in de
wijk.
111. De VVD ziet de versnippering op het veiligheidsdomein met argusogen aan en zet in op
één politiek verantwoordelijke; de burgemeester.
112. De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief
gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om
de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen
van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een
noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke
ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen.
113. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en bodycams.
114. Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden
gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
115. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun wangedrag en
eventuele schade.
116. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die
dit veroorzaken.
117. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur) hiervoor geeft.
118. Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden
te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten
tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond
van de gemeentewet in beslag genomen worden.
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5.

…Waar de gemeente er voor ons is

De gemeente is er voor ons. Met elkaar brengen we belastinggeld in, dat is nodig omdat we
voorzieningen instant moeten houden die ons allemaal ten goede komen. Daarvoor
verwachten we een effectieve en efficiënte overheid, die zorgvuldig omgaat met ons geld en
niet voor sinterklaas speelt.

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak
van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
119. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet
andersom.
120. We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet
digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ambtenaren op afspraak naar je toe kunnen
komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
121. De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd is.
122. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van
de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden
voortaan online gezet.
123. Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te bestraffen.
124. De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van
vooruitstrevende digitale mogelijkheden.
125. De gemeente communiceert altijd helder en begrijpelijk. Hier valt nog het nodige te
verbeteren.

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang
zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het
delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van
verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een
vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.
126. De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is het eerste
aanspreekpunt voor bewoners.
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127. Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling
en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of
samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
128. In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met medeoverheden, zoals provincie, Hoogheemraadschap en het Rijk.
129. De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De
gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met
belastinggeld omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
130. We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
131. We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Kosten dienen
dekkend te zijn.
132. De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
133. Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor
de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van
maken.
134. Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
135. De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
eenvoudige inzage waaraan hun belastinggeld is besteed en wat het bereikte effect is.
136. Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden. Periodiek
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten). De schuldratio, alsook de netto schuldquote, staat op een
beter niveau dan het landelijk gemiddelde en dat willen we zo houden.
137. Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan
dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig
is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
138. Hondenbelasting is overbodig wanneer deze niet wordt ingezet voor hond en
hondenbezitter. De VVD schaft de hondenbelasting af.
139. In Capelle heffen we geen precariobelasting en dat blijft zo. Het heffen van deze
belasting levert de gemeente weinig op en levert veel administratieve lasten voor
inwoners, ondernemers en de gemeente zelf.
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