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 MKBvriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Het streven moet zijn en blijven om de MKBvriendelijkste 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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