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 Voorwoord. 
Beste Inwoner,  

 

Het is goed wonen in onze gemeente. Onze 13 dorpen zijn sterk, met inwoners die naar elkaar 
omkijken en wat voor elkaar over hebben. Daarbij vervullen onze creatieve lokale ondernemers, 
bruisende verenigingen en vele vrijwilligers, sleutelrollen. Nieuwkoop is een gemeente om trots 
op te zijn en om iedere dag weer met veel passie en enthousiasme vol voor aan de slag te gaan.  
 
Maar er is werk aan de winkel. De leefbaarheid van onze kernen staat onder druk. We moeten 
samen aan de slag om te zorgen dat het ook in de toekomst nog fijn wonen is hier. Hiervoor 
hebben we politiek nodig die wérkt voor inwoners, die de handen uit de mouwen steekt, kansen 
pakt en inwoners verbindt, in plaats van achteroverleunt.  
 
Nieuwkoop laat namelijk kansen liggen. Kansen om iedereen, jong en oud, een fijn thuis te 
bieden, werk te maken van een nóg sterkere lokale economie en onze dorpen nog hechter te 
maken, door inwoners met elkaar in verbinding te brengen met horeca, sport en cultuur. 
Daarom geloof ik dat het tijd is voor een sterke VVD Nieuwkoop, een partij die het verschil wil 
gaan maken, samen met jou, als inwoner of ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger.  
 
Aan de slag! Dat is de kern van ons verhaal waar we de Gemeenteraadsverkiezingen mee ingaan. 
In dit verkiezingsprogramma leest u ons verhaal. Ons verhaal voor een mooi, sterk en bruisend 
Nieuwkoop, waar je prettig kan wonen, fijn op kan groeien, veilig en gezond oud kan worden, je 
onderneming kan laten bloeien, je boodschappen kan doen in mooie dorpscentra en wat leuks 
kan beleven in je vrije tijd: bij je (sport)club, in onze mooie natuur of in de horeca.  
 
De afgelopen jaren hebben we ons als VVD Nieuwkoop vanuit de oppositie met veel overtuiging 
voor Nieuwkoop ingezet. Vanuit die positie waren we tegelijkertijd kritisch en constructief. We 
hebben prominent laten horen hoe wij vinden dat voor Nieuwkoop het verschil gemaakt moet 
worden. Door ‘door te pakken’ en door werk te maken van de kansen die nu blijven liggen. Door 
iedere keer weer te benadrukken dat de gemeente er niet is om dikke nota’s, visies en 
beleidsdocumenten te schrijven, waar veel geld en uren in gaan zitten, maar door juist samen 
aan de slag te gaan, met concrete acties waar inwoners, ondernemers en verenigingen 
daadwerkelijk iets aan hebben.  
 
Nu wordt het tijd om ons verhaal om te zetten in actie.  Het wordt tijd om de komende vier jaar 
‘kneiterhard’ aan de slag te gaan, voor jou of u. Als VVD Nieuwkoop vinden we dat iedereen die 
hier woont een nieuw thuis moet kunnen vinden. Daarom gaan we stoppen met treuzelen en 
het bouwtempo snel verhogen. Ook vinden we dat de gemeente actiever met ondernemers om 
tafel moet, om bedrijventerreinen samen op te knappen, om gezamenlijk in onze winkelcentra 
te investeren en om kansen te creëren voor sterke sectoren zoals de tuinbouw, landbouw, 
recreatie en de metaal en techniek. We zijn daarnaast trots op ons open, groene landschap en 
verduurzamen op een slimme manier.  

 

We willen ruimte geven aan mooie evenementen, werk maken van een beter sport- en 
cultuurbeleid, waardoor we iedereen de kans geven om te bewegen. We gaan zwaarder inzetten 
op preventie in het gezondheidsbeleid, zodat mensen zo lang mogelijk fit blijven, en we 
eenzaamheid bij de wortel aanpakken. We zorgen dat jij vlot naar je werk kan, je kinderen veilig 
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naar school kunnen, of dat je in Nieuwkoop fijn je oude dag kunt beleven, omringd door 
dierbaren. We staan daarbij voor een gemeente die zinnig en zuinig te werk gaat, inwoners vlot 
helpt met allerlei vragen, doorlopend kritisch naar haar eigen functioneren kijkt en inwoners 
betrekt bij haar plannen.  

 

Dat is waar wij voor staan. Samen bouwen aan een nóg mooier, sterker en bruisender 
Nieuwkoop, met kansen voor iedereen. Samen aan de slag voor een gemeente die wérkt voor 
jou.  

 

Jij bent aan zet op 14, 15 & 16 maart. 

 

Tom de Kleer 
Lijsttrekker VVD Nieuwkoop 
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 II. Fijn wonen in sterke dorpen.   
 

2.1 Waar we meer en betaalbare woningen bouwen. 

Iedereen die in de gemeente Nieuwkoop woont en een nieuw thuis zoekt, moet een geschikte 
woning kunnen vinden. Verhalen over jongeren, die uit hun dorp vertrekken, omdat er voor 
hen geen (starters)woning is, of over ouderen, die geen geschikte seniorenwoning kunnen 
vinden, zijn niet aanvaardbaar. Het bouwtempo is de afgelopen collegeperiode ingezakt, maar 
moet weer omhoog. Er zullen de komende jaren honderden woningen bijgebouwd moeten 
gaan worden, zodat jong en oud een passende en betaalbare woning kan vinden.  

▶  Het bouwtempo moet fors omhoog, naar honderden op te leveren woningen per jaar. Het 

bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren is  

onze prioriteit. Tot en met 2030 worden er – conform regionale afspraken - nog ruim 1500  

nieuwe huizen bijgebouwd. In de komende vier jaar alleen moeten er ruim 700 nieuwe 

woningen bijgebouwd worden. We gaan ook op zoek naar nieuwe bouwlocaties naast de 

huidige plannen. 

▶  Sneller bouwen betekent keuzes maken. Het is niet nodig om iedere keer ‘opnieuw het wiel 

uit te vinden’. Dat betekent: inzetten op kansrijke locaties waar op korte termijn veel woningen 

gebouwd kunnen worden, en anderzijds werken aan zo kort mogelijke doorlooptijden, 

bijvoorbeeld door het verkorten van (te) lange participatietrajecten en het optimaal inzetten van 

regelgeving zoals de Crisis- en herstelwet.  

▶  We bouwen voor starters en jonge gezinnen. Zo zorgen we ervoor dat onze dorpen in de 

toekomst levendig blijven. Voor starters realiseren we daarom meer goedkope (koop)woningen. 

Ook kijken we daarbij naar creatieve nieuwe woonvormen, zoals betaalbare Tiny Houses, 

modulair bouwen, woningsplitsing en de verbouw van bedrijfspanden. Daarnaast maken we 

werk van een eerlijke toegang voor deze groep tot de woningmarkt, bijvoorbeeld door de 

zelfbewoningsplicht en een antie-speculatiebeding, om prijsopdrijving tegen te gaan. Waar 

mogelijk geven we eigen inwoners voorrang. 

▶  We zetten daarnaast in het op het realiseren van betaalbare seniorenwoningen. Door het 

gericht bouwen voor deze doelgroep pakken we doorstroming aan, bij zowel sociale huur, de 

vrije huur als bij koopwoningen. Ouderen die kleiner willen wonen houden zo niet langer een 

eengezinswoning bezet.   

▶  We willen bestemmingsplanprocedures versnellen door vooroverleg met partijen, zoals de 

provincie, en participatie gelijktijdig te laten plaatsvinden. Marktpartijen en initiatiefnemers 

krijgen meer verantwoordelijkheid als het gaat om het organiseren van participatie.    

▶  Voor de totstandkoming van plannen zijn handen nodig. In de zomer van 2021 heeft de 

Gemeenteraad besloten om extra ambtenaren aan te trekken voor de realisatie van de 

woningbouwambitie. De VVD laat deze werkorganisatie in stand, maar houdt de voortgang  

scherp in de gaten. Efficiënt en doelmatig werken, gericht op het realiseren van veel goede 

woningen binnen korte tijd, is het uitgangspunt.  

▶  De gemeente gaat verstandig om met haar grondexploitaties. Naast het realiseren van 

voldoende woningen voor de doelgroepen die dat het hardst nodig hebben, zorgt de gemeente 

ervoor dat deze exploitaties ook financieel gezond zijn. Dat kan door, bij het bepalen van de 

woningbouwmix, ook te kijken naar het aantal te bouwen woningen, de woningdichtheid en 

door eventueel vaker in de hoogte te bouwen.  

▶  We houden vooralsnog vast aan regionale afspraken over het realiseren van 30% sociale 
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huur bij nieuwbouwprojecten. Meer sociale huur heeft voor de VVD niet de voorkeur. 

Doorstroming op de woningmarkt is het uitgangspunt. Wel willen we een onderzoek naar de 

vraag of dit percentage nog voldoet. 

▶  Sociale huurwoningen zijn primair voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Met 

corporaties maken we daarom concrete afspraken over het tegengaan van scheefwonen en het 

stimuleren van doorstroming. We willen daarnaast meer sociale huurwoningen voor hoge 

urgentie beschikbaar stellen, voor mensen die onverwacht in vervelende situaties 

terechtkomen, zoals een problematische scheiding. Deze mensen krijgen, wanneer mogelijk, 

voorrang.  

▶  Met bouwers en ontwikkelaars (bij voorkeur lokaal) gaan we beter samenwerken. De 

gemeente is geen concurrent van marktpartijen.  Daarom gaan we in gesprek over het benutten 

van locaties (in particulier bezit) en snelle bouwmogelijkheden.  

▶  We vinden dat inwoners die een initiatief hebben voor het bouwen van een  kleinschalig 

woningbouwproject genoeg ruimte moeten krijgen van de gemeente. Bij de gemeentelijke balie 

worden mensen daarnaast vlot ondersteund en gewezen op de mogelijkheden die er zijn. Als er 

iets niet kan, gaan we samen op zoek naar creatieve alternatieven.  

▶  We willen dat permanente bewoning op de zomerparken wordt vrijgegeven. De VVD zet 

zich ervoor in dat de provincie hier ook mee instemt en dat permanente bewoning geen nadelig 

effect heeft op het aantal woningen dat we jaarlijks mogen bouwen. Uitgangspunt bij legalisatie 

van de bewoning op de zomerparken is dat bewoners van de parken de kosten betalen, 

bijvoorbeeld voor het aanpassen van de wegen op het park.  

▶  We gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor het huisvesten van statushouders. Zo 

benutten we de sociale woningvoorraad primair voor inwoners uit de eigen gemeente.  

▶  Nieuwkoop komt in de regio en in de provincie op voor het behoud van toekomstige 

woningbouwmogelijkheden, ook buiten bestaande dorpsgrenzen. We zoeken daarom naar 

locaties die logisch aansluiten op de bestaande dorpsgrenzen, waardoor we kunnen blijven 

bouwen, maar het open landschap wel in stand blijft.  

 

2.2 Waar dorpen groen, schoon en goed onderhouden zijn. 

Nieuwkoop heeft dertien unieke kernen, met een sterk landelijk karakter. We wonen allemaal 
graag in een wijk of straat die groen, schoon en  goed onderhouden is. Onkruid, losliggende 
stoeptegels en hondenpoep zijn voor veel inwoners grote ergernissen. De gemeente zet zich in 
voor een prettige leefomgeving, maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren, door het 
schoonhouden van de eigen omgeving.  

▶  Iedereen wil gemakkelijk en tegelijkertijd tegen een redelijke prijs van zijn of haar afval af. 
Voor de VVD zijn daarin vier aspecten van belang: de hoogte van de lasten voor inwoners, de 
kwaliteit en het gemak van inzameling en de gevolgen voor het milieu. In 2019 heeft Nieuwkoop 
gekozen voor gescheiden inzameling met gedifferentieerde tarieven. DIFTAR werkt in 
Nieuwkoop nu relatief goed, maar de ontwikkelingen met nascheiding staan niet stil. Wanneer 
blijkt dat deze vorm kostenefficiënter, gemakkelijker is voor inwoners en goed is voor het milieu, 
sluiten wij een overstap naar dit systeem niet uit. Daarbij houden we uiteraard rekening met de 
voor- en nadelen van overstappen. 

▶  Binnen dit systeem moet goed scheiden, beloond worden. Daarom kijken we doorlopend 
naar een goede verhouding tussen het vaste en het variabele tarief. Het mag niet zo zijn dat het 
systeem inwoners stimuleert om goed te scheiden, maar inwoners dit niet terugzien in hun 
portemonnee. De afvalstoffenheffing in Nieuwkoop is daarnaast relatief hoog in vergelijking met 
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regiogemeenten. We versterken daarom onze positie binnen samenwerkingsverband Cyclus en 
dringen aan op efficiëntere werkprocessen.  

▶  We willen meer groene plekken met bomen en planten in de wijken van onze dorpen. Veel 
oude wijken zijn nog te veel ‘versteend’. Daarom gaan we samen met inwoners, ondernemers, 
scholen en woningcorporaties gericht aan de slag met het slim ‘vergroenen’ van buurten. Naast 
dat dit een mooiere leefomgeving oplevert, zorgt dit voor een omgeving die klimaatbestendiger 
en koeler is. 

▶  De gemeente zoekt daarnaast de samenwerking op met het waterschap en de provincie om 
wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en 
droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening 
gehouden met bodem en waterbeheer : beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling 
en stimuleren van het hergebruik van water. 

▶  We willen een goed werkend en betaalbaar rioleringsysteem. De rioolheffing mag niet 
duurder dan nodig zijn. Het uitgangspunt is daarom kostendekkendheid. Bij het aanleggen van 
een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Zo 
stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen van de 
regenwaterafvoer door inwoners wordt, waar mogelijk, gestimuleerd. 

▶  De gemeente gaat nauwer samenwerken met energiebedrijven en andere overheden als het 
gaat om de planning van werkzaamheden. Zo voorkomen we dat meerdere malen achter elkaar 
straten open moeten.  

▶  Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
aangepakt. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.  

▶  We zijn voorstander van duurzaam en ecologisch bermbeheer waar dat mogelijk is. De 
verkeersveiligheid mag nooit in het geding komen. Ook spelen kosten een rol. De VVD is geen 
voorstander van dure beheercontracten met slechts minimale milieuwinst en werkt graag samen 
lokale ondernemers.  

▶  De onkruidbestrijding functioneert nu goed, maar we blijven hierop scherp. Het is niet 
aanvaardbaar als onkruid tot op kniehoogte staat. Daarom zoeken we ook hier naar een goede 
balans tussen biologische onkruidbestrijding en een nette uitstraling van de leefomgeving. 

▶  Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren creëren we een prettige leefomgeving. Dat 
betekent groen en ruimte voor dieren en genoeg veilige uitlaatplekken.  

▶  We knappen wegen op die al (te) lang geen onderhoud hebben gehad, zoals de 
Korteraarseweg, de Kerkweg in Ter Aar, Blokland, het Zuideinde en de Geerweg. Waar mogelijk 
leggen we binnen de bebouwde kom klinkerverharding aan. Indien nodig passen we het 
Wegenbeheerplan aan.  

▶  Vliegtuigoverlast is de afgelopen jaren toegenomen. De gemeente Nieuwkoop zet zich er 
samen met regiogemeenten en andere overheden voor in dat overlast wordt beperkt, door aan 
te dringen op maatregelen vanuit Schiphol en het Rijk.   

 

2.3 Waar we met slimme oplossingen de bereikbaarheid verbeteren. 

Voor inwoners en bedrijven is bereikbaarheid van groot belang. Nieuwkoop ligt in een uithoek 
van de provincie Zuid-Holland en is daarnaast landelijk en uitgestrekt. Dat brengt grote 
uitdagingen met zich mee. Ons verkeer moet veilig zijn en tegelijkertijd goed doorstromen. 
Daarom werken we, waar mogelijk met omliggende gemeenten en provincies, aan slimme 
oplossingen om vlot van A naar B te komen en onze gemeente met de regio te verbinden.  

▶  Over veel van onze wegen gaat doorgaand (vracht)verkeer. Veel van deze wegen zijn hier 

echter niet meer op berekend. Dat levert vaak onveilige situaties op. De gemeente trekt samen 

met de regio en de provincie op om dat verkeer met slimme oplossingen om te leiden, 
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bijvoorbeeld door het beter benutten van geschikte (N)-wegen in de regio, zoals de N11, N231, 

N207 en N201.  

▶  We zetten ons in de regio en de provincie nadrukkelijker in voor goed openbaar vervoer, 

met een zo hoog mogelijke frequentie en snelle verbinding tussen Nieuwkoop en de regio. We 

pleiten daarom voor een efficiënte ‘hubstructuur’, waardoor mensen snel op de stations van 

Alphen aan den Rijn, Woerden, Uithoorn en Leiden kunnen komen en vanaf daar verder kunnen 

reizen. We ondersteunen bijvoorbeeld de inzet voor een snellere en frequente R-netverbing van 

Alphen aan den Rijn naar Uithoorn. 

▶  We sturen aan op nieuwe innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, 

zoals snelbussen, mobility as a service en deelscooters, bijvoorbeeld als vlotte aansluiting op R-

nettten en carpoollocaties. De gemeente gaat daarom, samen met lokale bedrijven aan de slag 

om de mogelijkheden van het gebruik van vervoer op maat te onderzoeken, bijvoorbeeld door 

een proef op te zetten. Daarbij kijken we ook naar digitale mogelijkheden, zoals het gebruik van 

apps. Iniatieven tot de inzet van deelauto’s ondersteunen we. 

▶  Er wordt al tientallen jaren gepraat over een veilige West- en Oostkanaalweg in Ter Aar. Het 

wordt tijd voor een oplossing, die, naast regionaal, ook gevonden moet worden in een integrale 

aanpak van beide wegen, omdat er hier sprake is van een waterbedeffect. Een aanpassing op de 

ene weg leidt tot consequenties voor de andere weg. Dit vraagt om een circulatieplan. Het 

huidige GVVP voorziet hier onvoldoende in. Het wordt daarnaast tijd dat beide wegen in 

gemeentelijk bezit komen en het vrachtverkeer (bestemmingsverkeer uitgezonderd) definitief, 

van zowel de Oostkanaalweg als het stuk Westkanaalweg zonder fietspad, afgaat. 

▶  De VVD wil daarnaast dat het kruispunt Hertog van Beijerenstraat - Westkanaalweg zo snel 

mogelijk wordt aangepast, zodat het stuk Westkanaalweg zonder fietspad wordt ontlast en 

fietsers en voetgangers deze weg veilig kunnen gebruiken. 

▶  De VVD vindt dat de verbinding van onze gemeente met de regio’s Utrecht en Amsterdam 

kan worden verbeterd. Een betere aansluiting op de N201 bij De Hoef is hiervoor het startpunt. 

Nieuwkoop trekt daarom nauw samen met gemeente De Ronde Venen en zowel Provincie Zuid-

Holland als Provincie Utrecht op, om dit te realiseren. Op deze manier zorgen we voor een snelle 

verbinding met het Noord-Oosten en ontlasten we Noorden en de Woerdense Verlaat.  

▶  Bereikbaarheid draait ook om makkelijk kunnen parkeren. De VVD wil een actieplan 

‘parkeren oude wijken’, om gericht de parkeerproblematiek op te lossen. Het aanleggen van 

laadpalen voor elektrische auto’s mag er daarnaast niet toe leiden dat het veel moeilijker wordt 

voor andere inwoners om dichtbij huis te kunnen parkeren. We kijken daarbij naar slimme 

oplossingen, zoals parkeren in het groen en voldoende parkeerplekken op eigen terrein.  

▶  We maken werk van geschikte wandelroutes. Nu komt het voor dat met name ouderen 

worden gehinderd, bijvoorbeeld door veeroosters. We gaan daarom met ouderen- en 

patiëntenorganisaties in gesprek over een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare 

ruimte. Ook maken we werk van het wandelpad van de Ringdijk naar het Windepad in Ter Aar. 

 
2.4 Waar we verkeersonveilige situaties aanpakken. 

Naast dat het prettig is om vlot van A naar B te komen, is het belangrijk dat dit ook op een 

veilige manier kan. Daarom maakt de VVD werk van verkeersonveilige situaties in de 

gemeente, zodat kinderen veilig van en naar school kunnen, je veilig vanuit huis naar je werk 

of sport komt en ouderen veilig hun boodschappen kunnen doen in onze dorpscentra.  

▶  We vinden het niet verstandig om op wegen de snelheid naar beneden bij te stellen zonder 
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iets aan de wegindeling te doen.  

▶  We willen dat er een verkeersveiligheidsplan voor de kern Nieuwkoop wordt opgesteld. Op 

veel wegen, zoals de Kennedylaan, wordt (te) hard gereden, zijn er geen veilige 

oversteekplekken en voelen fietsers en voetgangers zich niet veilig. 

▶  In dit verkeersveiligheidsplan wordt ook gekeken naar de verkeerssituatie in de wijk 

Buytewech. Het is hier – met name rondom schooltijden – te druk, en wordt er te hard gereden. 

Samen met de scholen gaan we werk maken van een goede verkeersdoorstroming in deze wijk, 

waarbij we ook kijken naar de fietsstromen van en naar de scholen en sportvelden toe.  

▶  Nieuwkoop verdient een derde fietserstunnel, zodat ook de Oranjewijk beter ontsloten is en 

kinderen veilig naar school en de (sport)verenigingen kunnen. We zetten ons ervoor in dat de 

gemeente dit samen met de provincie oppakt.  

▶  De Zevenhovenseweg voelt voor veel fietsers niet veilig. Zeker bij slecht en nat weer zijn 

fietsers op deze lange, smalle en donkere weg slecht te zien. Daarom blijft een vrijliggend 

fietspad een belangrijk uitgangspunt voor de VVD.  

▶  We vinden dat de verkeerssituatie op het Zuideinde in Nieuwkoop opnieuw moet worden 

bekeken. Ofwel deze weg moet ingericht worden als een echte 30 km/u zone, ofwel de weg gaat 

terug naar 50 km/u.  

▶  We monitoren de verkeersveiligheid van (drukke) wegen in het buitengebied waar sprake is 

van veel verschillende verkeersstromen. Bijvoorbeeld door periodiek in gesprek te gaan met de 

agrarische- en tuinbouwsector, gericht op een balans tussen het garanderen van de veiligheid en 

het ruimte geven aan deze ondernemers.  

▶  Ook gaan we nadrukkelijker kijken naar de doorstroming en verkeersveiligheid op wegen 

waar veel auto’s op de weg geparkeerd staan. Dit betreft bijvoorbeeld de Langeraarseweg. 

Strengere handhaving van fout parkeren behoort tot de mogelijkheden, maar daarnaast ook het 

beperken van de parkeermogelijkheden op plekken waar onveilige situaties ontstaan.  

▶  We gaan de verkeersveiligheid rondom scholen, bijvoorbeeld bij de nieuwe IKC’s,  op 

periodieke basis evalueren, waarbij we ouders en kinderen nadrukkelijk betrekken.  

▶  We maken werk van veilige oversteekplekken voor fietsers. Dit doen we bijvoorbeeld op 

plekken als de rotonde bij Maas in Nieuwkoop, de kruising Zevenhovensweg-Korteraarseweg, de 

Geerweg bij de kruising van de Langeraarseweg, de oversteek van de Nieuwveensweg bij de 

Achterweg in Nieuwkoop en het fietspad bij de Papenbrug in Papenveer. 

▶  We ondersteunen scholen bij voorlichting over verkeersveiligheid en promoten 

praktijkexamens voor kinderen.  

▶  We maken een plan om te anticiperen op de toenemende hoeveelheid elektrische fietsers, 

bijvoorbeeld door voorlichting aan ouderen te stimuleren (bijvoorbeeld e-fietscursussen). 

 

2.5 Waar we slim verduurzamen. 

In Nieuwkoop houden we ons aan het Klimaatakkoord. Het verduurzamen van onze gemeente 
staat vast. Wat de VVD betreft doen we dat wel op een slimme manier, die recht doet aan ons 
unieke landschap, de portemonnee van inwoners, het behoud van een prettige leefomgeving 
en door goede initiatieven te ondersteunen en de kennis van ondernemers te benutten. 
Verduurzamen doen we samen, en daar nemen we iedereen bij mee.  

▶  Nieuwkoop is een gemeente met een open landschap, midden in het Groene Hart. Daar zijn 
we trots op, en daarom willen we dat zo houden. Het groene, open polderlandschap mag niet de 
dupe worden van de energietransitie.  
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▶  Versplinterde zonnevelden her en der in de gemeente en midden in groene polders passen 
niet in ons landschap. Daarom is de VVD voorstander van het gebruik van restlocaties voor 
zonnevelden, bijvoorbeeld nabij industrieterreinen en tussen kassen en wegen. We voorkomen 
dat op allerlei plekken zonnevelden verschijnen doordat ontwikkelaars op willekeurige basis 
grond hiervoor benutten. Uitganspunten zijn de Zonnelader en de gedragscode Zon op land.  

▶  We willen, in lijn met het standpunt van provincie Zuid-Holland, geen windmolens in 
Nieuwkoop.  

▶  De energietransitie en verduurzaming bieden kansen voor het stimuleren van innovatieve 
werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. 
Bijvoorbeeld door gerichte ondersteuning voor kansrijke start-ups. Wanneer het effectief 
bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam 
en circulair in. 

▶  Het volleggen van grote daken met zonnepanelen heeft onze prioriteit. Nieuwkoop heeft 
bijna 100 hectare aan grote daken beschikbaar, met name op bedrijventerreinen en op schuren 
van boeren. De gemeente gaat daarom werk maken van doelgericht ondersteuningsbeleid voor 
ondernemers. Dit vraagt om een aantal instrumenten, zoals duurzaamheidsleningen voor 
bedrijven, maar ook gratis dakscans, ondersteuning van agrariërs en subsdies voor het 
aanpassen van dakconstructies.  

▶  We bekijken de mogelijkheden om bij agrariërs kleine windmolens, die primair voorzien in 
de energievraag van het bedrijf, toe te staan. Gezamenlijk met de ondernemer en de omgeving 
kijken we naar de beste locatie op het terrein.  

▶  Invulling geven aan de energietransitie, bijvoorbeeld door veelal grote daken en restlocaties 
vol te leggen met zonnepanelen, kan alleen als het elektriciteitsnet het ook aankan. Daarom 
bespreekt de gemeente dit op periodieke basis met netbeheerder Liander. Versplinterde opwek 
van duurzame elektriciteit is bovendien niet efficiënt. Daarom dringen we zowel regionaal als 
landelijk aan op een slimme opwekstrategie.  

▶  De gemeente maakt per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en 
bouwprojecten. Duidelijkheid is daarbij belangrijk. Samen met bewoners en gebouweigenaren 
kijken we vervolgens naar de beste oplossing. Het gasloos maken van wijken, het buitengebied 
en de lintbebouwing kan alleen als hier een goed onderbouwd plan aan ten grondslag ligt en dat 
kan rekenen op voldoende draagvlak onder de betrokken inwoners. 

▶  Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening, zorgen we er daarom voor 
dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme  
energienetwerken, waarbij huishoudens en bedrijven overtollige duurzame energie onderling 
kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas 
tegen acceptabele prijzen beschikbaar komen.  

▶  Energiebesparing heeft altijd de voorkeur, ook gelet op de stijgende energieprijzen. We 
ondersteunen dan ook de inzet van energiecoaches, die inwoners adviseren over het 
verduurzamen van hun woning. 

▶  De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, door haar gebouwen optimaal te isoleren, 
energieverbruik te verminderen en zelf zonnepanelen te installeren op haar daken.   

▶  Om inwoners en ondernemers optimaal te helpen met vragen over verduurzaming, van hun 
bedrijf of woning, moet het gemeentelijke duurzaamheidsloket optimaal werken. We maken  
procedures daarom zo eenvoudig mogelijk en zorgen ervoor dat de gemeente zo goed mogelijk 
op de hoogte is van externe financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld van banken en beleggers. 
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2.6 Waar we veilig zijn, en ons veilig voelen. 
Nieuwkoop is een relatief veilige gemeente. Dat willen we zo houden. Maar veilig zijn en veilig 
voelen zijn niet voor iedereen gelijk. De uitgestrektheid van Nieuwkoop brengt uitdagingen 
met zich mee, bijvoorbeeld als het gaat om inbraken in donkere gebieden. Ook speelt 
ondermijning een steeds grotere rol. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving.  

▶  Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De 
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente 
de diensten komen. We vinden het niet aanvaardbaar dat in kernen aanrijtijden boven de 
landelijke richtlijn liggen. Dit geldt met name voor de Woerdense Verlaat. De gemeente zet zich 
daarom actief in voor snellere aanrijtijden.  

▶  Ook inwoners kunnen een rol pakken in hulpverlening voor anderen. Daarom moedigt de 
gemeente de inzet van burgerhulpverleners aan, om de overlevingskansen van mensen in 
spoedeisende situaties te vergroten. Dit doen we door gerichte initiatieven voor opleiding en 
voorlichting te subsidiëren en AED’s strategisch te plaatsen.  

▶  Een app is soms handig, maar mag nooit de enige mogelijkheid zijn om een melding te 
maken of aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of de telefoon en via 
de eigen wijkagent. We denken actief met wijkagenten mee, zodat ze zo laagdrempelig mogelijk 
aanspreekbaar zijn voor inwoners.  

▶  De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in 
wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. 
Er wordt actief gehandhaafd op onveilige situaties, ook wanneer het bijvoorbeeld 
parkeeroverlast betreft. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op 
diegenen die het veroorzaken. Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die 
terug in de gemeentekas. Dit  geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren. 

▶  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen 
voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij 
samen. 

▶  Goede beveiliging van gebouwen is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk 
Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun 
huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze 
keurmerken. 

▶  Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met 
scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen  
in de samenleving voorkomt dat jongeren afglijden naar georganiseerde criminaliteit. 

▶  Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning 
en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt 
voor het faciliteren van criminele activiteiten. 

▶  De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Nieuwkoop veiliger te 
maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van 
preventief fouilleren en cameratoezicht wanneer andere minder ingrijpende maatregelen falen. 

▶  Drugsgebruik en (overmatig) alcholgebruik in Nieuwkoop liggen hoog. We maken werk van 
preventie, van jongsaf aan, en staan hiervoor nauw met scholen in contact. Door meer 
jeugdwerkers die goed integreren in de netwerken waar jongeren actief zijn goed op te leiden. 
Zo signaleren we snel en gaan we met jongeren, ouders en hun omgeving in gesprek.  
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 III. Een bloeiende lokale economie.  
3.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen en de gemeente actief met hen meedenkt. 
Ondernemers zijn van groot belang voor het behoud van 13 sterke kernen. De coronacrisis 
heeft bedrijven en ondernemers geraakt. Ze hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar 
waren ook creatief en flexibel. We gaan de economie stimuleren, met concrete acties, waar 
ondernemers echt wat aan hebben. We hebben er daarnaast een hekel aan als ondernemers 
onnodig worden belemmerd door allerlei regels of bureaucratie. Ondernemers laten we vooral 
ondernemen. Soms ligt er ook een rol voor de gemeente om ondernemers te ondersteunen en 
te werken aan een sterke economie en een goed vestigingsklimaat. 

▶  Ondernemers moeten met hun vragen, bijvoorbeeld over vergunningen, 
(duurzaamheids)investeringen en bedrijfsverplaatsingen, goed en vlot geholpen worden. Niks 
vervelender dan van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit gebeurt nog te vaak. De VVD 
zet zich daarom in voor verdere professionalisering van het ondernemersloket en het verhogen 
van de kwaliteit van ambtelijke advisering. Ook wordt het mogelijk dat ambtenaren op locatie 
met ondernemers in gesprek gaan om mogelijkheden te bespreken. 

▶  Startende ondernemers bieden we, in samenwerking met de Verenigde Ondernemers 
Nieuwkoop, een startgesprek aan met het gemeentelijk ondernemersloket, waarin we 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente doorlopen. Door goede coaching maken deze 
ondernemers een vliegende start.  

▶  Kansrijke ondernemers die veel waarde toevoegen aan de gemeente, bijvoorbeeld door 
groepen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, willen we hier houden. Als ondernemers in 
de knel komen, bijvoorbeeld m.b.t. financiering en opschaling, gaat de gemeente proactief 
samen met de ondernemer aan de slag om alle mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld bij 
de bank, door contact met het Economic Board Zuid-Holland en door een onderzoek naar de 
instelling van een revolverend fonds.  

▶  We zorgen voor minder regels en verminderen de administratieve last. We gaan aan de slag 
met het waar mogelijk verkorten van procedures en formulieren. Daarnaast beoordelen we alle 
huidige vergunningen, ontheffingen en meldingen op noodzaak. Waar nodig vervangen we deze 
door algemene regels of een meldingsplicht. 

▶  De gemeente geeft opdrachten, bijvoorbeeld voor grondwerk en onderhoud, zoveel 
mogelijk aan lokale ondernemers. We gebruiken de ruimte die aanbestedingsregels bieden 
maximaal. 

▶  De OZB voor niet woningen is te hoog, gelet op omliggende gemeenten. We gaan 
onderzoeken hoe deze meer in lijn kan komen met het regionaal gemiddelde.   

▶  Door de druk op het elektriciteitsnet lopen ondernemers tegen problemen aan bij hun 
bedrijfsuitvoering. De gemeente gaat met Liander in gesprek en verbindt voorwaarden aan een 
kapitaalstorting door de gemeente ter versterking van het eigen vermogen van Liander.  

▶  Ondernemers met goede initiatieven, bijvoorbeeld over het vergroten van hun terras of 
over het organiseren van evenementen, krijgen bij de gemeente een ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, 
terzij’ houding. Wanneer initiatieven niet binnen de regels passen, wordt er gekeken naar wat er 
wel kan en of de regels passend zijn. Daarnaast kunnen winkeliers het beste zelf beslissen 
wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag en ‘s avonds. 

▶  De VVD wil, in samenwerking met de VON, de Economische Actieagenda uit 2018 herijken 
en nieuwe acties formuleren, gericht op actuele uitdagingen.  

▶  Initiatieven van ondernemers om te komen tot meer samenwerking ondersteunen we. Dit 
betreft bijvoorbeeld de instelling van bedrijven-investeringszones (BIZ). 

▶  De VVD wacht de toegezegde evaluatie over het ondernemersfonds af, en vindt het daarbij  
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van belang dat het draagvlak onder ondernemers hoog is en het opgehaalde geld doelmatig 
wordt besteed. Die uitgangspunten gaan hand in hand. De VVD is geen voorstander van 
onnodige belastingen die weinig draagvlak hebben. Wanneer blijkt dat het draagvlak laag is en 
resultaten teleurstellend zijn, gaan wij het Nieuwkoopse ondernemersfonds heroverwegen.  

▶  Nieuwkoop heeft veel ZZP’ers. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de economische 
ruggengraat van de gemeente en de VVD wil hen dan ook graag faciliteren. We bekijken daarom 
of we op een centrale locatie mogelijkheden kunnen creëren voor bedrijfsruimten en vergader- 
en werkplekken voor ZZP’ers wanneer daar vraag naar blijkt te zijn. 
 
3.2 Waar we samen met ondernemers bedrijventerreinen opknappen. 
Het opknappen van de bestaande bedrijventerreinen is al jaren een belangrijk doel, maar er 
gebeurt te weinig. De gemeente kijkt nu naar ondernemers, terwijl ondernemers wachten op 
stappen van de gemeente. De VVD wil dat de gemeente proactief de leiding neemt in dit 
proces en ondernemers inspireert en enthousiasmeert om ook een rol te pakken. We willen 
dat het aantrekkelijk is om je als ondernemer op een van onze bedrijventerreinen te vestigen.  

▶  Voorop staat het opknappen van de huidige bedrijventerreinen. De gemeente gaat samen 
met de ondernemers aan de slag met het formuleren van acties, voor zowel de kant van de 
gemeente als voor de kant van de ondernemers. In goede samenwerking worden de beste 
stappen gezet. De VVD wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de 
herinrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het aanpakken van waterproblematiek 
en het verbeteren van wegen.  

▶  We gaan vergroenen en gaan met ondernemers in gesprek over het waar mogelijk 
opknappen en herstructuren van oude panden. Ook maken we een plan voor slimme 
verduurzaming, waarbij we samenwerking van bedrijven op het gebied van opwek en verbruik 
van energie optimaal benutten. Hier pakt de gemeente een proactieve rol, door onderzoeken, 
bijvoorbeeld naar warmtedeling en het verstevigen van daken voor zonnepanelen te initiëren, 
ondernemers samen te brengen en te wijzen op subsidies en financiering. Voor nieuwe 
bedrijventerreinen nemen we duurzaamheidseisen in bouwvoorschriften op. 

▶  We stimuleren actief parkmanagement, Waar mogelijk richten we, op initiatief van de 
ondernemers, een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op. Ook wanneer blijkt dat het huidige 
Ondernemersfonds te weinig mogelijkheden biedt.  

▶  Ook parkeren is op de huidige bedrijventerreinen een probleem. De gemeente kijkt daarom, 
samen met ondernemers, naar mogelijkheden voor het realiseren van meer parkeerplekken, 
bijvoorbeeld door herstructurering van openliggende plekken, het aankopen van aansluitende 
gronden en of het gebruik van shuttebusvervoer.  

▶  Onze bedrijventerreinen zijn vrijwel vol. Dit geldt ook voor het nieuwe bedrijventerrein 
Schoterhoek II. De gemeente is aan zet om te kijken naar nieuwe locaties, bij voorkeur grenzend 
aan de huidige bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om minimaal enkele hectaren en betreft 
zowel harde als zachte plancapaciteit. Het mag niet zo zijn dat voor de gemeente kansrijke en 
passende ondernemers wegtrekken of zich hier niet vestigen omdat er geen ruimte beschikbaar 
is. Nieuwe ruimte op bedrijventerreinen is tevens noodzakelijk om te zorgen dat in de gemeente 
gevestigde ondernemers zich binnen de gemeente kunnen verplaatsen wanneer hun 
bedrijfssituatie daarom vraagt. 
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3.3 Waar we onze dorpscentra versterken. 

De VVD gelooft in sterke dorpen. Sterke dorpen hebben bruisende dorpscentra, met goede 
winkels en gezellige terrasjes. Dat vraagt om maatwerk, want onze dorpen verschillen in 
grootte en het aanbod van horeca en winkels. Samen met ondernemers en ontwikkelaars gaan 
we, na jaren van praten en plannen maken aan de slag, om te werken aan dorpscentra waar 
we trots op zijn.  

▶ De detailhandel in onze dorpen staat al jaren onder druk. Er ligt hier een belangrijke rol voor 
de politiek, die aan zet is om visie te tonen, besluiten te nemen en te investeren. De VVD is van 
mening dat er een actieplan detailhandel opgesteld moet worden. Voor de uitvoering hiervan 
wordt er een gemeentelijk fonds ingericht. Het huidige detailhandelsbeleid dat in het najaar van 
2020 is vastgesteld verdient nadere concretisering, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de rol 
van de gemeente bij de herstructurering van winkelgebieden.  

▶ De VVD staat voor het centreren van detailhandel in de grootste kernen van de gemeente, 
met name de kernen Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen, Langeraar en Zevenhoven. In deze kernen 
centraliseren we winkels, restaurants en andere publiekstrekkers in sterke winkelgebieden. Één 
sterk winkelcentrum per dorp is voor de VVD het meest wenselijke beeld. Het is daarom ook niet 
wenselijk wanneer er nieuwe detailhandel ontstaat buiten de huidige centra. Dat gaan we tegen 
in het belang van aantrekkelijke, sterke en levendige dorpen.  

▶  Het is al jaren vijf voor twaalf op het Regthuysplein, het dorpscentrum van Nieuwkoop. De 
VVD wil een integrale visie op de gehele kern Nieuwkoop. Centralisatie van alle 
winkelvoorzieningen op termijn is voor de de VVD nog steeds een mogelijkheid, als verre stip op 
de horizon. De gemeente moet nu een rol pakken en werk maken van het herstructureren van 
het centrum, het samenbrengen van ondernemers, het optrekken met ontwikkelaars en de 
aankoop van strategische gronden, waardoor er meer mogelijkheid tot concentratie in de 
toekomst gaat ontstaan. De medewerking van alle betrokken ondernemers is een voorwaarde 
voor concentratie van winkelvoorzieningen.   

▶  De VVD wil echt werk maken van het herstructureren en verbeteren van het dorpscentrum 
van Ter Aar, van Digros tot Lindenplein. Dat vraagt om grootschalige publiek-private 
investeringen en een andere indeling. De overige detailhandel in Ter Aar verplaatst op termijn 
naar dit centrumgebied toe. Door slimme herstructurering maken we het centrum ook 
aantrekkelijker voor nieuwe horeca. Om planvorming in het centrum van Ter Aar aantrekkelijk te 
maken, bijvoorbeeld voor investeerders, zijn we creatief, en kijken we hoe we de plannen op 
zo’n slim mogelijke manier rendabel kunnen maken.  

▶  De Vlinder-locatie in Ter Aar moet nadrukkelijk betrokken worden bij alle plannen in het 
centrum. Dat betekent echter niet dat de plannen stil hoeven te staan. Ook locaties als het 
Dorpshuis in Ter Aar kunnen bij de planvorming worden betrokken, bijvoorbeeld door 
horecafuncties te verplaatsen naar het levendige centrum,  en er woningen te realiseren.  

▶  Langeraar is de afgelopen jaren gegroeid en zal verder groeien. Het centrum van Langeraar 
voldoet echter niet meer aan de behoeften van het dorp. Daarom gaan we met pandeigenaren 
en ontwikkelaars in gesprek, met als doel het aantrekkelijker maken van dit centrum. Daarbij 
betrekken we de Aeresteijnlocatie. 
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3.4 Waar we werk maken van werkgelegenheid. 
Werk is van groot belang voor inwoners en de Nieuwkoopse samenleving als geheel. Werk 
zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 
werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van Nieuwkoop. 
Nieuwkoop kent een zeer lage werkloosheid, en dat willen we zo houden, maar dat betekent 
niet dat we als gemeente stil mogen zitten. Daarom creëren we kansen voor ondernemers die 
de motor zijn achter het vergroten van de werkgelegenheid.  

▶  We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we 
ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. 
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut 
werk en leerwerkplekken. We werken nauw samen met Rijnvicus en blijven in gesprek over 
creatieve nieuwe vormen van (betaald) werk, zoals de mogelijkheid van de inzet van een 
werkleerbedrijf naar voorbeeld van andere gemeenten in Nederland. 

▶  Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende 
banen zijn voor wie klaar is met zijn of haar opleiding. De gemeente blijft daarom investeren in 
een goede relatie tussen onderwijs en ondernemers. Er is in Nieuwkoop veel werk in 
praktijkberoepen, zoals de technieksector en metaalindustrie. Door het creëren van 
stageplekken en het uitlichten van de arbeidsperspectieven in het vakgebied wordt deze sector 
aantrekkelijker voor jongeren. Inspraak van ondernemers op het vakaanbod en leerplan is 
daarom van groot belang. 

▶  We willen het onderwijs in Nieuwkoop meer in contact brengen met het bedrijfsleven. De 
gemeente faciliteert samen met ondernemers dat kinderen op Nieuwkoopse basisscholen 
jaarlijks interessante lokale bedrijven(terreinen) bezoeken. We stimuleren dat het voortgezet 
onderwijs op het Ashram College op periodieke basis met zowel de gemeente als het lokale 
bedrijfsleven overlegt over een optimale afstemming van het vakaanbod en de werkgelegenheid 
bij (Nieuwkoopse) bedrijven. Ook ouders betrekken we bij voorlichting over kansrijke beroepen.  

▶  Ook de woningmarkt moet aansluiten op de arbeidsmarkt. In Nieuwkoop gebeurt dit 
onvoldoende. Mensen die in voor Nieuwkoop belangrijke sectoren werken, bijvoorbeeld de 
metaalindustrie, en alleenstaand zijn, kunnen nu geen redelijk geprijsde koopwoningen vinden.  

▶  Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een 
baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm 
van vrijwilligerswerk of mantelzorg, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven 
meedoen in de samenleving.  

▶  Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand 
ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt je uitkering 
verlaagd. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie 
verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie. 

▶  De Toeslagenaffaire heeft geleerd dat mensen onterecht als fraudeur kunnen worden 
bestempeld.  Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet 
door een computer. De gemeente is daarom scherp op de menselijke wereld achter de 
uitvoerbaarheid en uitvoering van regels.  

▶  Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij 
schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze 
inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan 
en schakelen we als gemeente proactief met schuldhulpverlening, corporaties en de 
belastingdienst. Ook zetten we ons er ook voor in dat het taboe op dreigende schuldensituaties 
doorbroken wordt.  
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3.5 Waar we trots zijn op onze land- en tuinbouwsector en deze ondersteunen 
De land- en tuinbouwsector is een belangrijke pijler van de Nieuwkoopse economie. Van 
oudsher is deze sector sterk en is hier veel werkgelegenheid. Daarom koesteren we deze 
sector, denken we met ondernemers mee en werken we aan een kansrijk 
toekomstperspectief.  

▶  Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat agrariërs niet 
onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere 
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere 
bedrijvigheid.  

▶  Nieuwe ideeën van ondernemers in de land- en (glas)tuinbouw, vooral op het gebied van 
kennis, innovatie en duurzaamheid, moeten ruimte en aandacht krijgen. We ondersteunen 
boeren die met innovatieve bedrijfsvoering kleinschaliger en duurzamer willen gaan werken, 
bijvoorbeeld door de focus te leggen op lokale producten.  

▶  Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn 
hierbij van groot belang. Nieuwkoop ligt door de Natura 2000-status middenin zeer 
stikstofgevoelig gebied. Niet van alle agrariërs kan de toekomst gegarandeerd worden. Met 
ondernemers die vrijwillig hun bedrijf willen beeïndigen gaan we proactief in gesprek. De 
gemeente denkt met hen mee en brengt hen met andere overheden in gesprek. 

▶  Veel tuinbouwers lopen tegen het probleem aan dat zij geen werknemers kunnen vinden. 
Arbeidsmigranten zijn vaak noodzakelijk. Vaak kan deze groep geen huisvesting vinden. Daarom 
gaat er gewerkt worden aan een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, waarin 
gezocht wordt naar huisvestingsmogelijkheden, op grote en kleine schaal. Dit doet de gemeente 
in samenwerking met de regio. Zo voorkomen we ook dat huizen die voor Nieuwkoopse 
inwoners zijn bestemd, door arbeidsmigranten worden bezet. De VVD wil dat er in dit nieuwe 
beleid meer ruimte komt  voor het huisvesten van seizoensarbeiders op eigen terrein.  

▶  We ondersteunen de (provincie)grensoverschrijdende visie van de Greenport Aalsmeer en 
benutten de kennis en kunde die binnen deze organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld om 
duurzaamheid en de energietransitie in deze sector te stimuleren. Concreet behelst dit 
bijvoorbeeld het initiatief om Nieuw Amstel Oost aan te sluiten op de OCAP-aansluiting uit de 
Rotterdamse haven. De gemeente ondersteunt daarnaast met onderzoeken naar 
verduurzaming, bijvoorbeeld naar aardwarmte om kassen te verwarmen.  

▶  Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord blijft een belangrijke partner om mee samen te 
werken bij toekomstige uitdagingen op het gebied van economische bedrijvigheid, 
bodemdaling, verkeersveiligheid en -bereikbaarheid en de energietransitie. 

▶  De gemeente gaat een regierol spelen op het gebied van ruimtelijke ordening en de 

verdeling van de grond dat beschikbaar is voor glastuinbouw (inclusief maatwerkgebieden), door 

overzicht te houden over toekomstplannen, zoals bedrijven die willen uitbreiden of stoppen. Zo 

zorgen we ervoor dat tuinbouwgebied zo goed mogelijk benut wordt en gaan we verrommeling 

van glastuinbouwgebied tegen. Daarbij kijken we ook naar maatwerk en de mogelijkheden voor 

ruilverkaveling.  

▶  We gaan samen ondernemers met veel enthousiasme door met de herstructurering van 

transformatiegebieden, zoals Paradijsweg Natte Kant.  
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 IV. Fijn opgroeien en gelukkig oud worden.  

 
4.1 Waar je fijn kunt opgroeien in een veilige omgeving. 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, 

door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen 

opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en 

er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst dichtbij huis, zodat jeugd zo 

normaal mogelijk kan opgroeien. Het grootste resultaat schuilt in het verder versterken van de 

samenhang in onze 13 kernen, zodat problemen snel worden herkend en opgepakt. 

▶  We willen dat kinderen in onze dorpen fijn kunnen opgroeien, dat betekent dat we 

investeren in een veilige omgeving, met uitdagende speelplekken, zoals speeltuin De Zudde en in 

Het Argonnepark in Ter Aar, en op groene schoolpleinen.  

▶  Fijn opgroeien betekent ook dat je geaccepteerd wordt zoals je bent, bijvoorbeeld op school 

of op je vereniging. De gemeente pakt daarom een rol in het streven naar inclusiviteit, 

bijvoorbeeld door actief met verenigingen en organisaties in gesprek te gaan over LHBTI-

acceptatie en -normalisatie.  

▶  We gaan werken aan meer grip op de jeugdzorg, zowel op de inkoop als op de uitvoering, 

door inkoop- en contractmanagement. Duidelijke kaders en indicatoren, bijvoorbeeld door het 

concreter in beeld brengen van casuistiek en dilemma’s, zijn broodnodig om duidelijker te 

kunnen sturen. Daarnaast sturen we op kwaliteit en resultaat van zorgaanbieders, bijvoorbeeld 

door het inbrengen van klantervaring als factor. De hervormingsagenda Jeugdhulp van de VNG 

heeft onze aandacht.  

▶  De wachtlijsten en de kosten lopen op, en dat is niet acceptabel. Maanden wachten op hulp 

is niet aanvaardbaar. Daarom vindt er vooraf een duidelijkere selectie plaats. In een eventuele 

wachtperiode vindt ondersteuning plaats om te voorkomen dat de situatie verslechterd.  

▶  Het gaat fout in de inzet van passende zorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken 

die horen bij normaal opgroeien, blijkt hulp niet effectief of is de hulp relatief intensief voor de 

gewenste ondersteuning. Hierdoor lekt er geld weg, wat we ook kunnen gebruiken voor andere 

doelen in de zorg. Er komt daarom een scherpere afbakening van wat we scharen onder 

jeugdzorg. Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. 

▶  Nieuwkoop gaat voor de jeugdhulp vanaf 2023 een samenwerking aan met Alphen aan den 

Rijn en Kaag en Braassem. Deze huidige organisatie is nog niet feilloos. Het doel moet zijn dat we 

meer grip krijgen op zowel de inkoop als adequate uitvoering van jeugdhulp, en anderzijds jeugd 

zo goed mogelijke zorg kunnen bieden. De wensen van onze inwoners moeten leidend zijn, niet 

de grenzen van het systeem dat we kiezen.  

▶  We zetten ons in voor het voortbestaan van kleine zorgaanbieders , zoals zorgboerderijen 

en -kwekerijen. Deze vorm van kleinschalige en laagdrempelige zorg past bij onze gemeente en 

voelt als een veilige, huiselijke plek voor kinderen. Uiteraard blijven de kwaliteitseisen gelijk.  

▶  Het voorkomen van hulp is zeer belangrijk. Dit doen we door meer in te zetten op preventie. 

Problemen bij kinderen en gezinnen, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of 

schuldenproblematiek, proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Jeugd en 

gezinsteams, sociale wijkteams, woningcorporaties, huisartsen, scholen en sportclubs hebben 

hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief 

mogelijk wordt, door betere samenwerking. Ieder gezin heeft één hulpverlener als 
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aanspreekpunt, met multidisciplainere zorg en het versterken van de zelfredzaamheid als 

uitgangspunten. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.  

▶  De spin in het web in Nieuwkoop is het centrum voor Jeugd en Gezin. Ook scholen geven we 

een centralere plek, zonder de leraar op te zadelen met de zorgfunctie.  

▶  De aansluiting van jeugdhulp op hulp voor 18+ schiet nog te vaak te kort. We gaan dit op 

periodieke basis monitoren en maken een actieplan. 

▶  Het team De Verbinding is een aanwinst voor de Nieuwkoop. We zetten in op een constante 

doorontwikkeling, waarin zowel de efficiëncy van de organisatie als de resultaatgerichtheid van 

de te bieden hulp centraal staan. Ook de bekendheid kan nog versterkt worden.  

▶  Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van 

kindermishandeling, moet dit snel herkend worden door hulpinstanties en schakelen we direct 

met Veilig Thuis. In deze situaties moet hulp zo snel mogelijk beschikbaar zijn.  

▶  Het Coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met 

scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het 

bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. 

 

4.2 Waar onderwijs gelijke kansen biedt. 

De gemeente heeft een beperkte verantwoordelijkheid op het vlak van onderwijs, maar is wel 

aan zet om de juiste randvoorwaarden te realiseren. Onderwijs draait om kansen bieden, en 

dat doen we als gemeente door goede en efficiënte huisvesting te realiseren, waarin kinderen 

en jeugdorganisaties voor hun welzijn elkaar ontmoeten en versterken. Scholen spelen een 

essentiële rol in onze hechte dorpsgemeenschappen en daarom zijn we voortdurend aan de 

slag om de school een verbindende rol in onze kernen te geven.  

▶  We gaan voortvarend door met het bouwen van IKC’s. Dit zijn miljoeneninvesteringen, en 

daarom is het voor de VVD belangrijk dat we kijken naar een optimale balans tussen de 

uiteindelijke kosten van de realisatie en vervanging en de andere ambities van de gemeente. 

Doorschietende duurzaamheidsinvesteringen om koste wat kost het allerhoogste ambitieniveau 

te halen, vinden we niet realistisch en zonde van het geld.  

▶  Het oorspronkelijke doel van de realisatie van IKC’s was dat allerlei instanties rondom 

jongeren goed gaan samenwerken door laagdrempelig contact, en zo werken aan opvoeding, 

onderwijs en ontwikkeling. Het samenbrengen van deze partijen onder één dak is stap 1, maar 

geen garantie voor succes. Daarom bespreken we op jaarbasis deze samenwerking en gaan we 

met gerichte acties aan de slag om deze alsmaar te verbeteren.  

▶  De school kan nog meer benut worden voor het signaleren van de zorgbehoefte van 

kinderen. Het is wel van belang dat de zorgfunctie niet bij de leraar terechtkomt. Leraren hebben 

het al druk genoeg. De VVD wil het integrale overzicht van de zorgfunctie bij het CJG houden, de 

resultaten monitoren, en kijken naar verdere versterking hiervan, bijvoorbeeld door de inzet van 

maatschappelijk werkers.  

▶ Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, 

maar de gemeente is een belangrijke gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk 

staat gaat ook de gemeente proactief om tafel. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het 

voorkomen van thuiszitters in het onderwijs. 

▶  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) 

achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, 
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buitenschoolse opvang of op kinderdagverblijven. We staan daarnaast in nauw contact met deze 

aanbieders om hun capaciteit te monitoren en uitbreidingswensen te bespreken.  

▶  School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of 

nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van 

muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen 

worden gebruikt.  

▶  Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 

veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Met name bij de nieuwe 

scholen vraagt dit veel aandacht. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken.  

▶  Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op 

het sportveld of online is. In Nieuwkoop zetten we ons actief in voor het sluiten van een 

afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’. 

▶  We willen samen met het onderwijs bekijken hoe we kunnen werken aan een ‘complete 

schooldag’, waarin we sport, cultuur en sociale vaardigheden integreren. Dit komt niet op 

leerkrachten terecht, maar pakken we samen op, door de samenwerking te zoeken met 

organisaties die zich bezighouden met sport en cultuur, bijvoorbeeld door gastcolleges te geven.   

▶  We zetten ons in voor het behoud van scholen in de kleine kernen, omdat deze van groot 

belang zijn voor de leefbaarheid van dorpen. Daarom zorgen we ervoor dat deze IKC’s, 

bijvoorbeeld het toekomstige IKC in de Woerdense Verlaat, ook een centrale rol in het dorp 

blijven vervullen.  

 

4.3 Waar je gezond en gelukkig oud kunt worden, met liefdevolle zorg, dichtbij huis. 

Of je jong of oud bent; we willen dat je fijn in onze gemeente kan wonen, in een warme 
omgeving, omringd met dierbaren. Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. We 
zetten in op goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo 
dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan het 
dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt fijn oud kunt worden, waar je je buren kunt 
ontmoeten, je gemakkelijk over straat kan en waar er voor iedere leeftijd iets te beleven valt.  

▶  Veel inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom 
in op het bouwen van meer woningen waar je prettig oud kunt worden en met woonvormen 
waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. 
Dit vraagt om een actieplan ouderenhuisvesting Nieuwkoop, gericht op verschillende 
inkomensgroepen, zodat er voor iedereen een betaalbaar huis is. We kijken daarbij ook naar 
creatieve en flexibele woonvormen, bijvoorbeeld tijdelijke  modulebouw.     

▶  Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het 
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te 
investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.  

▶  Als je zorg nodig hebt, moet het mogelijk zijn om naast je kinderen of familie te gaan 
wonen, zeker als dit van tijdelijke aard is. Binnen de gemeente gaan we beoordelen of we regels 
voor aanleunwoningen kunnen versoepelen. Daarbij ondersteunen we ook projecten om 
betaalbare aanleunwoningen te realiseren, zoals in het verleden bij De Aarhoeve in Langeraar is 
gerealiseerd. Ook kijken we naar mogelijkheden voor het gemengd wonen van  jongeren en 
ouderen, door de inzet van werkstudenten en een buddysysteem.  

▶  We monitoren de klanttevredenheid van ons WMO-loket intensief. 

▶  Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom 
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spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat 
moet er zo snel mogelijk opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt idealiter binnen 1 week 
geregeld. 

▶  Voor de VVD is zelfraadzaamheid, voor zover dat kan, een belangrijk uitgangspunt. Mensen 
willen de teugels over hun eigen zorgvraag vaak zelf in handen houden. We vragen inwoners om 
ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wensen. Dat is goed 
mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). 

▶  We ontzorgen onze mantelzorgers. Het mantelzorgsteunpunt van Participe is een centrale 
plek waar mantelzorgers van alle leeftijden terecht kunnen met vragen en informatie. De 
gemeente werkt aan de bekendheid van dit punt. Welzijnsorganisaties onderhouden contact 
met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en 
organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen.  

▶  Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen 
daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, 
huisartsen en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning. 

▶  Voormalige dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak 
moeite met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling 
wonen dan nodig, waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom, met middelen die 
hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar komen, meer zelfstandige woonvormen met ambulante 
begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving. 

▶  Eenzaamheid is een groot probleem, dat door Corona nog actueler is geworden. De 
gemeente gaat werken met een centrale coördinator aanpak eenzaamheid. Deze coördinator 
gaat structuur brengen in het eenzaamheidsbeleid, door gericht aan de slag te gaan met een 
betere signalering en het creëren van verbinding in de dorpen. Dit doen we bijvoorbeeld door 
samen met (sport)verenigingen en e.a. organisaties aan de slag te gaan en ontmoeting te 
stimuleren. Om eenzaamheid te bestrijden is ook het vergroten van de mobiliteit van groot 
belang. Daarom brengen we in kaart hoe we oudere inwoners mobieler kunnen maken, door 
vervoersvoorzieningen als de BOB-bus breed aan te bieden.  
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 V. Een sportief, cultureel en recreatief bruisend 
Nieuwkoop. 

 
5.1 Waar we alle Nieuwkopers aan het sporten willen krijgen. 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning 
en bevordert de gezondheid. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk 
dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we 
samen met scholen, sportverenigingen, bedrijven en andere maatschappelijke instellingen, 
zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Ons doel is om van Nieuwkoop één van de 
sportiefste gemeenten van Nederland te maken.   

▶  Onze ambitie is hoog. Iedere Nieuwkoper, van jong tot oud, moet in staat worden gesteld 
om op wekelijkse basis minimaal één uur sportief bezig te zijn. We gaan aan de slag met het 
opstellen van een actieplan voor het verhogen van de sportdeelname, met concrete acties 
gericht op alle doelgroepen en leeftijden.  

▶  We maken ook een monitor om de resultaten van het sportbeleid nauwlettend te kunnen 
volgen. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag om inzichtelijk te maken  wat er in Nieuwkoop 
allemaal al gebeurt. Op die manier kunnen we goede initiatieven beter aan elkaar verbinden, en 
hoeven we niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden.  

▶  We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten, voor jong en  
oud. Dan hebben we het over uitdagende speelplekken voor kinderen, bijvoorbeeld in de natuur, 
mogelijkheden tot het uitoefenen van urban sports voor tieners, en outdoor fitnessattributen 
voor alle leeftijden. Bij nieuwbouw of groot onderhoud denken we na hoe de openbare ruimte 
kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te 
denken.  

▶  Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om 
sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom 
willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken, 
zodat zij problemen op tijd signaleren en we sport in kunnen zetten. 

▶  Investeren in sport, betekent ook investeren in preventie. De VVD juicht het daarom toe als 
budgetten, bijvoorbeeld vanuit de WMO en de jeugdhulp, creatiever worden ingezet met dat 
doel. Dat kan gaan om het bestrijden van eenzaamheid en het verminderen van pyschische 
klachten Dat betekent wel dat dit gekoppeld moet worden aan concrete indicatoren en 
doelstellingen. 

▶  Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches gaan we hierbij nog 
nadrukkelijker inzetten, waarbij de gemeente op periodieke basis sportdeelname monitort en 
samen met buurtsportcoaches acties en vorderingen bespreekt.  

▶  Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Het verhogen van de 
sportdeelname van deze groepen wordt één van de belangrijkste prioriteiten. De gemeente 
besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. De gemeente 
functioneert daarnaast als spin het web, door verenigingen en organisaties met elkaar in contact 
te brengen, op zoek naar creatieve samenwerkingen. Om ouderen voldoende te laten bewegen, 
zorgen we voor meer wandelroutes met uitrustmogelijkheden. 

▶  Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We willen dat alle  Nieuwkoopse 
kinderen en jongeren naast school minimaal een keer per week sportief bezig kunnen zijn. We 
dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen 
betalen. 

▶  Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. 
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Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we 
ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties. 

▶  In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke 
behandeling van alle inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen 
plek in Nieuwkoop. De gemeente treedt in dat geval hard op.  

▶  De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de voetbalcomplexen in de gemeente. STIBUNI 
blijft ook de komende jaren de belangrijkste partner voor veldonderhoud. Een vergelijkbare 
beheerconstructie voor andere verenigingen, bijvoorbeeld voor de zes tennisverenigingen en 
eventueel de hockeyvereniging, moedigen wij aan en willen we in investeren. Ook het 
integreren van bijvoorbeeld de hockey in het huidige STIBUNI is een serieuze mogelijkheid. 

▶  Breedtesport betekent dat we in Nieuwkoop het aanbod van sporten zo veel mogelijk op 
peil houden. Dat betekent dat naast investeren in buitensport, we meer ons best gaan doen 
voor het behoud van het binnensportaanbod.  

▶  We willen een businesscase naar de toekomst van Zwembad de Wel. In deze businesscase 
worden de opties grondige renovatie en verplaatsing, bijvoorbeeld naar het terrein van 
buitenzwembad De Aarweide meegenomen. Dat laatste is een interessante mogelijkheid, omdat 
het de kans biedt om een sterk en aantrekkelijk nieuw gemengd binnen- en buitenzwembad te 
realiseren. Deze businesscase bevat ook woningbouwmogelijkheden.  

▶  Ook willen we een businesscase naar de toekomst van de gemeentelijke sporthallen. We 
gaan de bezetting waar mogelijk optimaliseren. Bij nieuwbouw van scholen, bijvoorbeeld in 
Nieuwveen, heeft het verbinden van sport en onderwijs onder een dak, de voorkeur.   
 
5.2 Waar we verenigingen ondersteunen. 

De Nieuwkoopse verenigingen zijn de ruggengraat van onze sterke, vitale dorpen. Onze 
verenigingen draaien veelal op vrijwilligers, die met passie werk leveren voor hun vereniging. 
Daarom ondersteunen we hen en zadelen we ze niet op met ingewikkelde procedures. Samen 
met de verenigingen gaan we daarnaast aan de slag om te zorgen dat onze verenigingen klaar 
zijn voor de toekomst. 

▶ Het verenigingsloket gaan we meer benutten. De zichtbaarheid is nog onvoldoende. Dit gaan 
we verbeteren door te werken met vaste aanspreekpersonen per vereniging.   

▶ De binnensport staat onder druk. Verenigingen worstelen met het behoud van leden en het 
vinden van voldoende vrijwilligers. De gemeente brengt knelpunten in kaart en stelt samen met 
verenigingen een actieplan op. Ook gaat de gemeente met verenigingen in gesprek om 
doormiddel van samenwerking tot sterkere verenigingen te komen.  

▶ Omdat verenigingen zo belangrijk voor Nieuwkoop zijn gaan we verenigingen actiever 
helpen. Via het verenigingsloket bieden we strategische hulp aan wanneer er vragen zijn over 
financiële zaken, het behoud van leden, het begeleiden van vrijwilligers en het onderhoud en 
verduurzamen van verenigingsvastgoed. Ook subsidiëren we kadertrainingen voor vrijwilligers. 

▶ We gaan met verenigingen in gesprek om aan te sluiten op de nieuwe sportcultuur. 
Bijvoorbeeld door, complexen wanneer daar vraag naar is, open te stellen voor niet-leden en 
door te werken met circulerende sportlidmaatschappen, zoals een Nieuwkoopse sportpas. 

▶  Bureaucratie voor verenigingen wordt teruggedrongen. Zij moeten kunnen doen waar zij 
goed in zijn en geen extra papierwerk opgelegd krijgen. Verenigingen worden daarnaast actief 
geholpen bij vergunningsaanvragen. 

▶ De gemeente gaat meer structuur brengen in het subsidiebeleid voor verenigingen. Dit 
beleid moet evenwichtiger. Het stimuleren van sport en cultuur is een belangrijk uitgangspunt, 
en daarom mag daar subsidie tegenoverstaan, maar dit mag niet doorschieten. Subsidies moeten 
een duidelijk doel hebben. De gemeente is er niet om ‘gaten in begrotingen te dichten’. Daarom 
gaan we opnieuw kijken naar een goede balans tussen enerzijds de opbrengsten, bijvoorbeeld 
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uit contributies, en anderzijds de hoogte van de subsidiering door de gemeente en de eigen 
vermogengspositie. 

▶ Het huidige subsidiebeleid wordt daarom geëvalueerd en het nieuwe beleid gaan we 
baseren op eerlijke kaders. We gaan daarbij de verbinding leggen tussen wat we van 
verenigingen zelf kunnen vragen, wat redelijk is, en wat de gemeente daar vervolgens aan kan 
doen. Het doel is om middels subsidies verenigingen te ondersteunen die een belangrijke 
bijdrage leveren aan een bruisend Nieuwkoop.   

▶  Als je subsidie ontvangt, mag de gemeente ook van jou als vereniging vragen dat je iets 
terug doet, bijvoorbeeld door een rol te pakken in het ondersteunen van kwetsbare groepen.  

▶  VOG’s voor vrijwilligers blijven gratis.  

 
5.3 Waar we kansen in recreatie & toerisme grijpen. 

Nieuwkoop is door ons landschap en unieke natuur een aantrekkelijke gemeente, met veel 
potentie om mensen vanuit onze eigen gemeente en mensen van buiten, zoals (dag)toeristen, 
een mooie tijd te bieden. We willen meer werk maken van een sterke recreatieve sector. Zo 
trekken we mensen naar onze dorpscentra die we sterker en bruisender willen maken. 
Daardoor kunnen onze ondernemers een goede boterham verdienen. Nieuwkoop hoeft geen 
Giethoorn te worden, maar het mag wel wat ambiteuzer. Daar gaan we werk van maken.  

▶  Het nieuwe Roompot-park bij de Woerdense Verlaat biedt een unieke kans om de 
recreatieve sector in Nieuwkoop een boost te geven. We willen dat marketing Nieuwkoop, de 
gemeente, de VON en dit park maandelijks met elkaar in gesprek gaan, om de kansen die er zijn, 
bijvoorbeeld door de vraag met het aanbod van ondernemers te verbinden, te grijpen.  

▶  Meer mogelijkheden voor overnachten in Nieuwkoop, bijvoorbeeld door het ondersteunen 
van (kleinschalige) initiatieven voor B&B’ en creatieve vormen zoals hihahuts en overnachten bij 
de boer, juichen we toe.  

▶  We willen de toegankelijkheid van de plassen voor Nieuwkopers verbeteren. De 
waterkwaliteit van het openbaar water moet in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
blijvend worden verbeterd, zodat je bij Strand Zomer en in de Langeraarse Plassen weer gewoon 
kan zwemmen.   

▶  Als je geen boot hebt zijn er daarnaast nu te weinig plekken om op de plassen te komen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de Zuideinderplas, waar geen (zwem)steigers of andere 
aanlegmogelijkheden zijn. De gemeente trekt daarom samen met ondernemers en verenigingen, 
op om deze faciliteiten te gaan realiseren. Zo creeren we meer mogelijkheden voor het 
beoefenen van kleine watersporten zoals zeilen en surfen.  

▶  Noorden en de Woerdense Verlaat verdienen een betere aansluiting op de Plassen. We gaan 
de mogelijkheden hiervan onderzoeken.  

▶  We willen meer dagtoeristen, bijvoorbeeld via het water, naar Nieuwkoop halen. De 
sluistijden bij Zwammerdam zijn al decennia niet ruim genoeg. Daarom starten we een stevige 
lobby om ervoor te zorgen dat deze tijden verruimd worden. Een geautomatiseerde sluis zou een 
oplossing kunnen zijn. Zo zorgen we ervoor dat mensen langer kunnen genieten van onze natuur 
en dat onze ondernemers ook ‘s avonds nog hun terrassen vol hebben. 

▶  Onze natuur is belangrijk en verdient bescherming. Daarom blijven we ons inspannen voor 
herstel en behoud van de natuur en de versterking van biodiversiteit in onze gemeente. Maar we 
realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we tegelijkertijd kritisch kijken naar wat 
haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en 
recreëren. We vinden het niet wenselijk dat (nieuwe) natuurregelgeving, mooie evenementen 
dwingt te stoppen en ondernemers hindert, bijvoorbeeld bij terrastijden.  

▶  Onze plassen zijn uniek en mogen gezien worden. We maken - waar mogelijk - regels over de 
zichtbaarheid van de plassen, waardoor we voorkomen dat fietsers en wandelaars die ons gebied 
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bezoeken door metershoge schuttingen de plassen niet meer kunnen zien. 

▶  Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom investeert de 
gemeente structureel in de promotie van onze gemeente. Het budget voor Ontdek Nieuwkoop is 
nu niet toereikend gelet op de ambities van de gemeente. 

▶  Naast bereikbare Nieuwkoopse Plassen maken we werk van meer recreatie rondom de 
Langeraarse Plassen. Het Papeneiland is een belangrijke eerste stap. De herstructurering van de 
Natte Kant biedt kansen voor wandel-, fietsroutes en andere recreatieve mogelijkheden, 
bijvoorbeeld zelfs horeca. De gemeente trekt actief met de Vereniging-Natte Kant en 
perceeleigenaren op om hier werk van te maken. We kijken daarbij ook naar mogelijkheden om 
sportverenigingen die afhankelijk zijn van het water in dit gebied te clusteren. Ook kijken we 
naar mogelijkheden om de Leidsche Vaart beter met de plassen te verbinden.  

▶  We onderzoeken de mogelijkheid om de toegankelijkheid van het Aarkanaal verbeteren, 
zodat inwoners gemakkelijker aan het water kunnen zitten. Dit pakken we samen op met het 
centrumplan Ter Aar.  

▶  Onze plassen houden we bevaarbaar. We vinden het niet verdedigbaar dat door het niet 
actief weghalen van Veenbonken onze eigen watersportverenigingen moeten uitwijken. Het 
markeren en zinken van veenbonken levert bovendien nu gevaarlijke situaties op. Hier gaan we 
met Natuurmonumenten over in gesprek. 

▶  We willen dat je zonder boot het plassengebied op moet kunnen. Daarom gaan we weer in 
gesprek om mogelijkheden voor bruggetjes en vlonderpaden te bespreken.  

▶  We gaan in gesprek over winterrecreatie. Zodat we Nieuwkoop ook in de winter 
aantrekkelijk kunnen maken voor de toerist. Dit doen we door beter aan te sluiten op 
toerismenetwerken in het Groene Hart, Nieukoopse ondernemers middels arrangementen met 
elkaar te verbinden en in te zetten op kunst, cultuur en ambachten. 

▶  We blijven inzetten op nieuwe, mooie en goed onderhouden wandel- en fietsroutes door 
onze mooie natuur.  

 
5.4 Waar we aan de slag gaan met beleid voor cultuur en evenementen.   

Vrije tijd beleven is meer dan sporten. Cultuurbeleid is in Nieuwkoop een ondergeschoven 
kindje. We willen Nieuwkoop ook cultureel op de kaart zetten. Dat kan met mooie 
evenementen, culturele bijeenkomsten of door samen te werken met sterke culturele 
verenigingen en organisaties. Goede initiatieven omarmen we, bijvoorbeeld voor 
evenementen die onze dorpen verbinden en op de kaart zetten.  

▶  Nieuwkoop heeft geen cultuurbeleid. Dat gaan we veranderen. Samen met culturele 
organisaties, zoals muziek- en toneelvereningen, die vaak onvoldoende gehoord zijn, gaan we 
aan tafel om samen te bepalen hoe we hen optimaal kunnen ondersteunen en Nieuwkoop 
verder cultureel kunnen ontwikkelen.  

▶  Het historisch erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Wij promoten ons erfgoed, 
zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. De erfgoedverenigingen van onze dorpen zijn ons 
veel waard, omdat ze het rijke verleden van onze regio toegankelijk maken voor huidige 
generaties. De gemeente maakt zich sterk voor het behoud van deze verenigingen. Ook brengen 
we hen in contact met het onderwijs, zodat we onze jeugd kennis laten maken met het verleden.  

▶  We zetten ons in voor het behoud van karakteristieke en monumentale panden en 
historische dorpsaangezichten. Als verval dreigt, gaan we in gesprek. Voorkomen moet worden 
dat historisch erfgoed door achterstallig onderhoud verdwijnt.  

▶  Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen het aanbod van kunst en cultuur voor 
alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidies verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen 
voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. 
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▶  Bij cultureel erfgoed horen ook evenementen die al decennia in onze dorpen georganiseerd 
worden, zoals Sinterklaasintochten en feest- en oranjeweken. Deze evenementen brengen 
inwoners samen en zorgen voor reuring. De gemeente denkt actief mee met organiseren en 
geeft hen zoveel mogelijk ruimte. 

▶  De bibliotheek heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld naar een rol die past bij wat de 
moderne samenleving vraagt. De gemeente ondersteunt de bibliotheek bij taken als het 
versterken van digitale vaardigheden voor ouderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. De 
bibliotheek werkt ook nauw samen met scholen. Voor de bibliotheek zetten we in op zo ruim 
mogelijke openingstijden zodat alle doelgroepen bediend kunnen worden.  

▶  Sportevenementen zijn een manier om Nieuwkoop op de kaart te zetten, te verbinden en 
mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere 
sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente denkt daarom ook actief mee 
met marketing van grote evenementen zoals de Triathlon en de Halve Marathon van Nieuwkoop.  

▶  We houden niet van betutteling. We willen inwoners en ondernemers de ruimte geven om 
evenementen en andere activiteiten te organiseren. Regelmatig is er sprake van teveel regeldruk 
waardoor het aanvragen van vergunningen vaak een grote administratieve last wordt. Wat de 
VVD betreft lichten we ons vergunningsstelsel door en vereenvoudigen we de procedures. 

▶  Het huidige college heeft het opstellen van een evenementenbeleid uit haar doelstellingen 
geschrapt. Dat willen we alsnog gaan doen, met als uitgangspunt een uitnodigend 
evenementenbeleid, waarbij we organisatoren ondersteunen. 

▶  We willen de mogelijkheden van Theater Kaleidoskoop beter benutten. De huidige 
huisvesting maakt het namelijk lastiger om mooie evenementen in deze culturele instelling van 
de grond te krijgen. We gaan in gesprek met WSN en onderzoeken hoe we mogelijk ook het 
aanbod kunnen verruimen.  
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 VI.  Een  gemeente  die  werkt voor inwoners. 
6.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat. 
De gemeente is er om problemen op te lossen en kansen te creëren voor Nieuwkoopse 
inwoners, ondernemers en verenigingen. Het belang van hen staat altijd voorop. Met 
eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners 
en ondernemers vooruit en voorkomen we problemen en frustraties. 

▶  Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk, overzichtelijk en 
beknopt. We voorkomen dat inwoners te vaak en te veel gegevens in moeten vullen.  

▶  We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een 
vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. De dienstverlening is in constante ontwikkeling. 
Te vaak weten mensen, die niet goed ingelezen zijn in de gemeentelijk processen, niet de juiste 
hulp te vinden. Daarom willen we inwoners nog persoonlijker en vlotter gaan helpen, door 
processen te stroomlijnen en advisering te verbeteren.  

▶  Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat inwoners bij het Omgevingsloket beter en sneller 
geholpen gaan worden. Mensen met een initiatief geven we een introductiegesprek, met een 
ambtenaar die procesverantwoordelijk wordt voor de casus. Zo voorkomen we dat mensen 
onnodig van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dat scheelt frustratie en tijd.  

▶  We gaan vergunningsprocedures, ook in het licht van de Omgevingswet, waar mogelijk 
verkorten.  

▶  De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun 
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We blijven de 
gebruiksvriendelijkheid door ontwikkelen, door ook vaker met e-formulieren te gaan werken. 

▶  Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen 
moet het altijd mogelijk zijn om een mens te spreken in plaats van een computer. We kijken ook 
naar creatieve openingstijden, zoals op  ’s avonds, op zaterdagochtend en doordeweeks vroeg in 
de ochtend aan het begin van de werkdag. 

▶  De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie 
van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en de gemeente tegen cyberaanvallen. 

▶  Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over 
gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de 
besteding van subsidies. 

▶  De gemeente werkt nauw samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals 
identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 

▶  De Gemeenteraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de gemeente, maar vaak 
onvoldoende bewust van zijn taken en de instrumenten die ze heeft om die taken uit te voeren. 
We gaan aan de slag om de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordige rollen van 
de Raad te versterken, bijvoorbeeld door meer concrete monitoringsinstrumenten te vragen van 
het college. Zo worden de belangen van inwoners beter bediend.   
 
6.2 Waar we inwoners betrekken bij hun leefomgeving. 
Nieuwkoop maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen 
om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het 
belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers 
aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden inwoners betrokken. 

▶  Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we 
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen en denken we proactief mee in oplossingen, bijvoorbeeld bij het verenigings-, 
ondernemers- en duurzaamheidsloket.  
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▶  We ondersteunen maatschappelijke initiatieven, soms ook financieel. Daarbij kijken we ook 
naar de mogelijkheden voor de instelling van een revolving fund. Afbetalingen van leningen uit 
dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn. 
Vanzelfsprekend moet hier een goede businesscase aan voorafgaan. 

▶  We betrekken mensen actief bij veranderingen in hun eigen leefomgeving, zoals het 
aanpassen van de inrichting van de wijk. Dat doen we consequent, waarbij we zorgen dat we 
iedereen bereiken.  

▶  De gemeente gaat duidelijker met verwachtingen rondom participatie om, om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen. Vooraf moet het duidelijker zijn waarom en met welk 
doel wordt geparticipeerd. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. 

▶  Participatie betekent niet dat ‘de grootste schreeuwers’ altijd gelijk krijgen. De gemeente 
heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’, die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. 
Zo houden we balans bij het maken van keuzes en maken we participatie representatiever.  

▶  We staan daarnaast voor een slim participatiebeleid. Participatie moet hand in hand gaan 
met een besluitvormingstraject. De politiek heeft de verantwoordelijkheid om besluiten te 
nemen, participatie niet langer dan nodig te laten duren en het verschil te maken voor inwoners, 
bijvoorbeeld door niet te treuzelen met woningbouw.  

▶  Dorpsraden functioneren als klankbord. De inbreng van de Dorpsraad wordt altijd gewogen 
op representativiteit. De gemeente trekt samen met dorpsraden op om te zorgen dat de 
vertegenwoordiging representatiever wordt. We willen dat dorps- en gemeenteraad ook vaker 
met elkaar in contact komen, in plaats van alleen met het college.  
 

6.3 Waar we in de regio onze krachten bundelen voor slimme oplossingen. 

Nieuwkoop is qua oppervlakte een grote gemeente, maar gelet op het aantal inwoners 

behoort Nieuwkoop tot de kleinere gemeenten van de regio. Dat betekent dat we ons niet 

moeten verschuilen achter onze gemeentegrenzen en slim moeten samenwerken, om op 

regionaal vlak oplossingen te bereiken, waar onze eigen inwoners optimaal bij gebaat zijn. 

Onze grip op regionale samenwerking gaan we versterken, zodat de belangen van onze 

inwoners, zowel financieel als kwalitatief, beter worden bediend.  

▶  De gemeente werkt slim samen met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere 

oplossingen voor bereikbaarheid, zorg, regionale werkgelegenheid of woningbouw. 

▶  Samenwerkingsverbanden zijn er om oplossingen te vinden voor uitdagingen die we niet 

alleen kunnen oplossen. We werken daarom alleen samen als het echt nodig of efficënter is. We 

vragen van samenwerkingsverbanden dat zij efficiënt werken en de stukkenstroom beknopt 

houden. We sturen aan op een forse verbetering van deze processen.   

▶  De grip die de Gemeenteraad heeft op regionale samenwerking moet worden vergroot. We 

stellen daarom duidelijkere kaders en indicatoren vooraf, die we achteraf beter kunnen 

controleren, en een beknopte en toetsbare informatievoorziening, zoals dashboards. Daarin 

trekken we ook op met partijleden uit andere gemeenten. De Gemeenteraad wordt daarnaast 

beter opgeleid om haar kaderstellende en controlerende rol op gemeenschappelijke regelingen 

uit te kunnen voeren.  

▶  Het College van Nieuwkoop gaat nadrukkelijker verantwoording afleggen over de resultaten 

en doelstellingen van gemeenschappelijke regelingen, op basis van vooraf vastgestelde 

indicatoren.  
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6.4 Waar we de gemeentelijke lasten stabiel houden en verstandig met ons geld omgaan. 

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door 

onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we dus zuinig en verstandig mee om. Belastingen 

houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de 

gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de 

gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. 

▶  De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het 

jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage 

waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt. 

▶  We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. De VVD gaat voor een structureel sluitende 

gemeentebegroting. We dekken structurele uitgaven, met structurele middelen.  

▶  De woonlasten (zoals de OZB) houden we stabiel en verhogen we met niet meer dan het 

jaarlijkse inflatiepercentage.  

▶  De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ 

is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.  

▶  De gemeente gaat sober en doelmatig te werk.  

▶  We zetten ons in voor een zuinige en zinnige besteding van belastinggeld. We vergroten 

onze grip op de begroting, door meer inzicht te krijgen in incidentele projecten en uitgaven die 

over de jaren heen in de begroting zijn opgenomen. Iedere euro kunnen we immers maar één 

keer uitgeven. Dat betekent dat we doorlopend kritisch naar onze uitgaven kijken. We zijn 

daarnaast scherp op incidentele projecten die geen structureel resultaat voor Nieuwkoop 

opleveren.  

▶  Voor ingrijpende besluiten vragen we maatschappelijke kosten-batenanalyses. Zo zorgen we 

ervoor dat de besluiten die we nemen goed zijn onderbouwd.  

▶  We maken onze grondexploitaties gezonder en streven bij voorkeur altijd naar een positief 

resultaat op de lange termijn, tenzij er zwaarwegende maatschappelijke belangen spelen.  

▶  We gaan de gemeentelijke organisatie periodiek doorlichten op efficiency en 

bestuurskracht, bijvoorbeeld wat betreft een doelmatige besteding van ambtelijke uren in 

relatie tot de gemeentelijke doelstellingen, de inzet van participatie en de mate van externe 

inhuur. Dat is wat de VVD betreft niet meer dan logisch, omdat we zo een zo goed mogelijk 

functionerende gemeente nastreven. De huidige omvang van de organisatie is daarbij niet het 

vanzelfsprekende startpunt.  

▶  We willen ambtelijk talent vasthouden, en dat is lastiger in een kleine gemeente. We kijken 

daarom naar de structuur van de gemeentelijke organisatie en het loongebouw van de 

gemeente, die we zo nodig anders gaan inrichten. Zo houden we ook meer regie op externe 

inhuur en beperken we onnodige consultancykosten.  

 


