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 sprotvelden 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.

12

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.
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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
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.
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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.

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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