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Verkiezingsprogramma 2018-2022
De Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal (FD) staat voor
alle acht prachtdorpen van onze gemeente. Wij zijn de stem
van onze dorpen. Wij vragen uw stem bij de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

FD Boven-Leeuwen | FD Dreumel | FD Maasdorpen | FD Wamel | FD Partij Beneden-Leeuwen
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VOORWOORD
Gemeenten spelen in onze democratie een belangrijke rol. Een rol die heel dicht bij de belangen van hun
inwoners ligt. De gemeente regelt veel uiteenlopende, vaak praktische, zaken die iedere inwoner raakt. De
gemeenteraad bepaalt hiervoor het beleid en bepaalt ook hoeveel geld er aan onderdelen wordt uitgegeven.
Dit gebeurt in de gemeentebegroting. Door te stemmen voor de gemeenteraad, heeft u dus invloed op het
beleid en de begroting voor de komende 4 jaar.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode (2018-2022). We beginnen met onze
visie. De stip aan de horizon, om aan te geven waar we de komende periode naartoe werken.

Waarom stemmen op de FD?
Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen landelijke en lokale politieke partijen mee. De FD
vertegenwoordigt 5 lokale partijen en kan dus worden gezien als een lokale specialist. De partijen weten
wat er in de dorpen leeft en worden niet gehinderd door landelijke politieke belangen. Met een stem op de
FD, stemt u op een partij die dichtbij de gemeenschap staat en die een luisterend oor biedt aan alle
inwoners van West Maas en Waal.

Speerpunten
In onze gemeente staan we niet stil. Door invloeden van binnen- of van buitenaf veranderen er soms zaken.
We realiseren ons dan ook dat dit plan niet de volledige vier jaar actueel kan blijven. Als leidraad hebben
we daarom 6 speerpunten geformuleerd. Zij vormen het fundament van ons programma.
1. Leefbaarheid – We blijven investeren in accommodaties, voorzieningen en verenigingen voor alle
bevolkingsgroepen. In het bijzonder voor de jeugd en de senioren. En we blijven woningen bouwen,
met aandacht voor de woonwensen van de toekomst.
2. Ondernemers – We willen bedrijvigheid in elk dorp en een aantrekkelijk ondernemersklimaat
door een goede infrastructuur, minder regels en snellere besluitvorming.
3. Duurzaamheid – We zetten in op milieubesparende maatregelen en zo min mogelijk restafval.
4. Bereikbaarheid - We blijven gezond ambitieus over een mogelijke brug over de Maas en
alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer.
5. Zelfstandig blijven – We moeten als kleine, krachtige gemeente zelfstandig blijven, regie voeren
en slim samenwerken met regiopartners.
6. Recreatie en toerisme – We willen meer toeristen in ons mooie Maas en Waal, dit vraagt om
goede fiets- en wandelroutes, nieuwe voorzieningen zoals camperplaatsen en pakkende
promotiecampagnes.
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Het programma
De 6 speerpunten geven aan welke richting de FD op wil met het gemeentebeleid de komende jaren. Ze
helpen bij het maken van keuzes, omdat we weten wat we willen. De gemeente daarentegen, is niet langs
speerpunten georganiseerd en wordt ook niet als zodanig bestuurd. In dit verkiezingsprogramma maakt de
FD de vertaling van onze 6 speerpunten naar de 5 beleidsterreinen in onze gemeente, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Wonen, werken & recreëren
Maatschappelijke zaken
Fysieke leefomgeving en duurzaamheid
Burger, bestuur en veiligheid
Bedrijfsvoering gemeente

Bij elk onderdeel noemen we onze doelstelling en standpunten. Vervolgens geven we per standpunt aan
hoe we dit gaan bereiken.

We hopen dat we opnieuw mogen rekenen op uw stem!
FD Boven-Leeuwen, FD Dreumel, FD Maasdorpen, FD Wamel en FD Partij BenedenLeeuwen
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ONZE VISIE
De komende raadsperiode zetten we weer nieuwe stappen om uiteindelijk de gemeente West Maas en
Waal te realiseren, zoals die er in onze visie in 2030 uit moet zien. We hebben nog 12 jaar om het
ideaalplaatje voor onze omgeving werkelijkheid te laten worden.

Wat willen we?
Een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Een
gemeente die op de kaart staat in de regio, de provincie en in Nederland wat betreft woon-,
werk- en recreatiegebied. Waar aandacht voor elkaar is en waar inwoners zich veilig en
beschut voelen.

Hoe ziet dat eruit?
In alle acht dorpen is het goed wonen in allerlei woonvormen, voor jonge gezinnen, ouderen en
alternatieve samenlevingsvormen. De technische ontwikkelingen maken het mogelijk om tot op hoge
leeftijd in de eigen woonomgeving te blijven. Allerlei voorzieningen zijn voorhanden. De goederen en
diensten komen bijvoorbeeld naar de mensen toe of ze gaan zelf via (automatisch) vervoer erop uit. West
Maas en Waal is voorloper in die ontwikkeling.
De centrale ligging van onze gemeente en de goede verbindingen met de omgeving, zorgen ervoor dat het
ook voor forensen prettig wonen is. In de omgeving zijn industriële, logistieke en dienstverlenende centra;
volop werkgelegenheid. Door de goede fysieke en digitale infrastructuur is het voor bijvoorbeeld dataintensieve bedrijven aantrekkelijk om in onze dorpen te opereren. In het karakteristieke rivierengebied is
een bloeiende agrarische bedrijvigheid, waarin duurzaamheid en innovatie voorop staan, passend binnen het
gebied. Ook voor zorginstellingen of andere nieuwe woonvormen met zorg is er ruimte.
Door de unieke ligging aan de oevers van de Maas en de Waal met de struingebieden en de Gouden Ham,
is de recreatieve sector van groot belang. Er is een breed aanbod aan accommodaties voor dagrecreatie en
verblijf. De cultuurhistorische waarden van ons gebied zijn uniek. Met name de exposities met
archeologische vondsten trekken toeristen uit binnen- en buitenland.
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Hoe bereiken we dat?
Wij, als FD, willen onze eigen toekomst vormgeven. Het is onze taak om de randvoorwaarden te scheppen
binnen de gemeente om onze visie op duurzame wijze te realiseren. Cruciaal om bovenstaande te bereiken
zijn: samenwerking, promotie en investering in bereikbaarheid (zowel digitaal als fysiek). Een mooie
visualisering van ons toekomstbeeld ziet u op https://youtu.be/3llsxJsOk20.

Tot slot
Wij nodigen iedereen uit om te reageren op ons programma en onze visie. Zoals al eerder is gesteld, is het
programma geen statisch geheel en staan wij open voor goede suggesties.
Wij nemen ook graag in de periode 2018-2022 onze bestuursverantwoordelijkheid. Onze stijl wordt
gekenmerkt door een open dialoog, waarbij discussies niet worden gemeden.
We doen daarmee recht aan ons motto:
De Federatie Dorpslijsten: Stem voor onze dorpen!

Het bourgondisch fruitwandelen en het bourgondisch fruitfietsen.
Pagina 4

Verkiezingsprogramma FD 2018-2022

1. WONEN, WERKEN EN RECREËREN
De gemeente West Maas en Waal is een prachtige gemeente om te wonen, werken en ondernemen. Dat
weet u, dat weten wij. We vinden het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, zo lang mogelijk in onze
fijne dorpen kan blijven. En dat we nieuwe inwoners, potentiële ondernemers en toeristen met trots
vertellen hoe goed het hier is.

Doelstelling
RUIMTE VOOR IEDEREEN IN W EST M AAS EN W AAL: EEN GEMEENTE WAAR ONZE INWONERS TROTS OP ZIJN .

Standpunten
Iedereen kan zoveel mogelijk in onze dorpen blijven wonen.
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Bouwprogramma’s moeten worden afgestemd
op voldoende woningen voor met name
starters, doorstromers en senioren.
De woningvoorraad moet voldoende keuze
bieden voor alle bevolkingsgroepen.
Huidige woningvoorraad moet aansluiten bij de
vraag en moet daarom regelmatig
geactualiseerd worden. De juiste woningen
op de juiste plekken.
Bij bouw en renovatie wordt rekening
gehouden met eenvoudige aanpassingen voor
toekomstige woonbehoeftes, zodat
mensen langer in hun vertrouwde thuis kunnen blijven wonen.
Woningsplitsing/meergeneratiewoning wordt toegestaan, zodat meerdere gezinnen in een
woning of op één adres kunnen wonen.
Bijzondere en aantrekkelijke projecten met een aanzuigende werking stimuleren en in stand
houden. Bijvoorbeeld de starterslening.
De inzet van een bouwcoördinator stimuleren, om zo projecten die van belang zijn voor de
leefbaarheid te ondersteunen.

Leefbaarheid is van wezenlijk belang. Daarom moeten onze dorpen kunnen
uitbreiden.
▪
▪

We willen krimp voorkomen. Door starters- en blijversleningen kunnen onze inwoners zo lang
mogelijk in hun eigen dorp blijven wonen.
In elke kern moet een evenwichtige samenstelling van de bevolking gestimuleerd worden,
met bijzondere aandacht voor de kleine dorpen.
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Onze dorpen moeten hun open karakter behouden.
▪
▪

Groen moet zoveel mogelijk groen blijven.
Bebouwen van open ruimtes in dorpen willen we alleen toestaan op logische plaatsen voor
specifieke projecten gericht op bijvoorbeeld starters of senioren.

Er moet voldoende ruimte zijn voor bestaande en nieuwe bedr ijven.
▪
▪
▪

▪

In bestemmingsplannen moet ruimte zijn voor kleinschalige bedrijvigheid in elk dorp.
Onze bedrijfsterreinen zijn aantrekkelijk om te vestigen door toepassen van moderne
technieken, veiligheid, goede bereikbaarheid en goede infrastructurele voorzieningen.
Binnen de mogelijkheden die de wetgeving biedt, moeten bedrijven binnen de eigen gemeente
nadrukkelijk betrokken worden bij aanbestedingen van werken/projecten door de
gemeente.
Adequate en snelle vergunningverlening: minder regels, duidelijke regels en voorwaarden,
snellere besluitvorming, goede communicatie met onze inwoners.

Bestaande agrarische bedrijven moeten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
houden.
▪
▪
▪
▪
▪
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Bestaande agrarische bedrijven moeten zich voldoende kunnen blijven ontwikkelen, binnen de
wet- en regelgeving uiteraard, zodat zij duurzaam kunnen blijven bestaan.
De kernfunctie van het komgebied is en blijft agrarisch.
De wettelijke regels willen we zo ruim mogelijk interpreteren in de daartoe bestemde
gebieden, zodat onze agrarische ondernemers hiervan maximaal kunnen profiteren.
Stallen met meerdere bouwlagen worden niet toegestaan.
Verpaupering moet voorkomen worden door duidelijke kaders te stellen en oplossingen te
bieden voor vrijkomende bebouwing.
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Bestaande en nieuwe bedrijven moeten kansen krijgen en zo bijdragen aan de
economische groei.
▪
▪
▪

Aanvragen van bedrijven die een meerwaarde hebben voor de economische groei van onze
gemeente, moeten met voorrang behandeld worden.
De gemeente moet actief bedrijven benaderen en werven om zich te vestigen in onze
gemeente.
Economische groei gaat over gemeentegrenzen heen, dus samenwerken op economisch gebied
met buurgemeentes is gewenst.

Inspelen op en aansluiten bij ontwikkelingen in de omliggende regio’s.
▪
▪

Onze gemeente moet inspelen op ontwikkelingen als een nieuw industrieterrein in de buurt van
onze gemeente. Mensen die daar werken zouden bijvoorbeeld in onze gemeente kunnen wonen.
Aan de overkant van de Waal, binnen de regio Rivierenland, zijn plannen voor het logistieke
knooppunt Medel al grotendeels gerealiseerd. Voor onze gemeente liggen hier volop kansen.
Ook de ontwikkelingen rond het industriegebied in Oss moeten we benutten.

Nieuwe recreatieve bedrijven omarmen als versterking en verbreding van het huidige
recreatieaanbod.
▪
▪

We zien graag een verbreding van het recreatieve aanbod, mits ze voldoen aan voorwaarden
op het gebied van meerwaarde en gevolgen voor de omgeving.
Er moet gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van de ontwikkelingen langs de
rivieren Maas en Waal, om de regio op recreatief gebied nóg sterker op de kaart te zetten.
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Meer toeristen naar ons mooie Maas en Waal
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Fietspaden, fietsroutes en fietsknooppunten goed
onderhouden en verder ontwikkelen.
Wandelpaden en wandelroutes verder ontwikkelen.
Ruiterpaden ontwikkelen.
Meer en betere voorzieningen voor een breder publiek,
zoals camperplaatsen.
Onze natuur, ligging tussen de rivieren en onze dorpen zijn
uniek in Nederland. Dat moet zoveel mogelijk behouden
blijven.
We zijn trots op de rijke historie van onze dorpen. Die
verhalen moeten we blijven vertellen en laten zien.
In Maas en Waal is in elk geval één binnenzwembad.
Goede brug- en veerverbindingen over en met het water.
Inspelen op alle mogelijke kansen om het toerisme te
stimuleren, zoals Hanzestad Maasbommel.

Sterk inzetten op promotie van het land van Maas en Waal
▪
▪
▪
▪
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Samenwerken met organisaties en gemeenten binnen Maas en Waal.
Samenwerken met organisaties en gemeenten binnen de Regio Rivierenland.
Samenwerken met regionale en landelijke toeristische organisaties.
Moderne en originele communicatiemiddelen inzetten en gebruik maken van social media.
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2. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
We zijn trots op het bloeiende verenigingsleven in onze dorpen. Het verenigingsleven is van grote
meerwaarde voor de leefbaarheid in onze dorpen. Maar ook voor de verbinding van mensen en het bieden
van een vangnet. Daarom willen we de verenigingen en accommodaties zoveel mogelijk faciliteren en
stimuleren om te blijven bloeien. Wij vinden het verder belangrijk dat iedereen meedoet aan de
maatschappij. Onze inwoners zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente ondersteunt daarbij.

Doelstelling
A LLE INWONERS ZIJN ZOVEEL MOGELIJK ZELFREDZAAM, DOEN MEE IN DE SAMENLEVING EN WERKEN SAMEN AAN SOCIALE
SAMENHANG EN LEEFBAARHEID .

Standpunten
Iedereen doet mee.
▪
▪

Ongeacht leeftijd, geslacht en inkomen neemt iedereen naar vermogen deel aan de maatschappij.
Iedereen draagt zijn steentje bij en we zorgen voor elkaar.
De gemeente maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen door gerichte subsidies.

Leefbaarheid in de dorpen is cruciaal.
▪
▪

▪
▪
▪

Het verenigingsleven is van groot belang voor de
leefbaarheid en moet waar mogelijk gesteund worden.
In elk dorp zijn voorzieningen zoals dorpshuizen en
sportaccommodaties. Het voortbestaan en uitbreiding
van gebruik moet gestimuleerd worden in overleg met en
onder regie van bijvoorbeeld dorpsplatforms. Hetzelfde geldt
voor nieuwe initiatieven.
Accommodaties moeten zoveel mogelijk multifunctioneel
gebruikt worden. Wel zo efficiënt.
Het subsidiebeleid voor leefbaarheidsinitiatieven moet
duidelijk en gericht zijn.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk moet gestimuleerd en
ondersteund worden. Deze mensen zijn onmisbaar.

Goede sociale- en zorgvoorzieningen.
▪
▪
▪
▪
▪

Passende regelingen voor minima.
Zorgdragen voor mensen die zichzelf niet kunnen redden.
Stimuleren van vraaggestuurde zorg door zorgaanbieders.
Ondersteunen van aanvragen voor zorgunits of meergeneratiewoningen, zodat ouders dichter
bij hun kinderen kunnen wonen (zie ook programma 1).
Goede zorginfrastructuur voor zorgverlening en welzijnsactiviteiten.
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▪
▪

Waar mogelijk technische middelen (domotica) inzetten die helpen bij een betere kwaliteit van
wonen zorg en leven.
Kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid. Deze voorzieningen moeten we behouden als het kan.

Kansen voor de jeugd creëren
▪
▪
▪
▪
▪

Het juniorcollege moet binnen onze gemeente blijven bestaan, zodat brugklassers de start van het
voortgezet onderwijs dicht(erbij) huis kunnen maken.
Het Tech-Lokaal in Beneden-Leeuwen is nodig om jongeren te enthousiasmeren en werven voor
techniek.
We willen jongeren betrekken bij de politiek en de samenleving, onder meer door
projecten vanuit basis- en voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de Kindergemeenteraad.
Sport op school en in verenigingsverbanden moeten we stimuleren.
Sportverenigingen verdienen ondersteuning bij projecten om jeugd aan te trekken en te
binden.

Cultuur behouden
▪

▪

Onze dorpen hebben geweldige cultuurdragers, sleutelfiguren die de historie, mores en mensen
haarfijn kennen en dit uitdragen en zich inzetten voor het algemeen belang. Zonder deze mensen
zouden organisaties als Museum TweeStromenland en Historische Vereniging TweeStromenland,
Stoomgemaal Appeltern (de Tuut), St. Tremele, WHAM, St. Historie Wamel, Heemkundevereniging
Leeuwen, etc. niet kunnen bestaan. Zij zijn essentieel voor het behoud van ons cultureel erfgoed.
In onze gemeente bevindt zich de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Er moet een
permanente expositie komen waar deze archeologische vondsten voor iedereen zichtbaar
zijn.
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3. FYSIEKE LEEFOMGEVING & DUURZAAMHEID
We willen inwoners en ondernemers stimuleren om zo milieuvriendelijk mogelijk te leven en te werken.
De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en faciliterende rol. De generaties na ons moeten ook
kunnen genieten van een fijne, schone omgeving. Bereikbaarheid is daarnaast een belangrijk thema, daarbij
kijken we ook buiten de gebaande en bestaande paden.

Doelstelling
E EN DUURZAME, GEZONDE EN SCHONE LEEFOMGEVING VOOR NU EN IN DE TOEKOMST . D E BEREIKBAARHEID VAN EN NAAR
WEST MAAS EN WAAL BLIJFT MINSTENS OP HETZELFDE NIVEAU , MAAR VERBETERINGEN ZIJN WENSELIJK .

Standpunten
We hebben aandacht voor klimaatverandering en duurzame oplossingen.
▪

▪
▪

We willen de aarde door kunnen geven aan vele volgende generaties. We zien kansen in
innovaties op het gebied van zonne-energie, LED-verlichting, biomassa en het hergebruiken van
grondstoffen.
Regenwaterafvoer moet waar mogelijk afgekoppeld worden van het riool, zodat dit ‘schone’
water niet onnodig gezuiverd hoeft te worden en voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
We gaan voor zonnepanelen op daken en dergelijken. We zijn geen voorstander van
beeldbepalende windmolens of nieuwe grote zonneparken in het open komgebied.

Inzetten op milieubesparende maatregelen en zo min mogelijk restafval
▪
▪
▪
▪
▪
▪

We hebben aandacht voor de water-, lucht- en bodemkwaliteit.
Het verlichtingsplan moet voldoen aan kaders op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
Energiebesparende maatregelen moet gestimuleerd worden, o.a. via het energieloket.
In samenwerking met andere partijen wordt een oplossing bedacht voor asbestproblematiek bij
woningen en bedrijfspanden. Hierbij valt te denken aan de inzet van zonnepanelen.
Het scheiden van afval blijft een belangrijk thema.
Kinderen moet betrokken worden bij het belang van duurzaamheid en een schone omgeving.

West Maas en Waal moet goed bereikbaar blijven
▪
▪

De huidige oeververbindingen behouden, vinden we belangrijk.
We blijven zoeken naar mogelijkheden voor een brug over de Maas en alternatieven om de
verbindingen met het zuiden te verbeteren.
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▪
▪

We ondersteunen en stimuleren landelijke en provinciale infrastructurele mogelijkheden
om de bereikbaarheid van Maas en Waal te verbeteren.
Alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer moeten we blijven stimuleren. Ook houden
we aandacht voor flexibel openbaar vervoer tussen onze dorpen.

Ontzanding ‘Over de Maas’ moet goed afgerond worden
▪
▪
▪
▪

Na de afronding van de ontzanding, moet er in overleg met alle betrokkenen een mooi
natuurgebied ontstaan.
De natuur rondom ‘Over de Maas’ moet teruggegeven worden aan onze inwoners. We willen hier
alleen extensieve recreatie toestaan.
We willen geen nieuwe ontzandingen.
We willen niet dat slib en vervuilde grond van buiten de gemeente in onze gemeente gestort
en/of opgeslagen wordt.

Voor een veilig watersysteem
▪
▪

We worden omarmd door de Maas en de Waal, daarom moeten we de hoogwater- en
kwelwaterproblematiek op de agenda houden.
Voor de waterbeheersing is samenwerking met verschillende partijen, zoals het Waterschap,
noodzakelijk.

Openbaar groen verdient een kwaliteitsimpuls
▪

Zeker de entree van onze dorpen en de toegangswegen moeten er netjes bij liggen en bijgehouden
worden.
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4. INWONERS, BESTUUR EN VEILIGHEID
De gemeente is er voor de inwoners, maar we gaan uit van tweerichtingsverkeer: de inwoners en de
gemeente zorgen samen voor een leefbare en prettige omgeving.

Doelstelling
HET BESTUUR IS ER VOOR DE INWONERS .

Standpunten
De gemeente is er voor het welzijn van de burgers.
▪
▪
▪
▪

De gemeente is dienstverlenend en betrouwbaar.
Er wordt helder beleid gemaakt op kerntaken.
Inwoners worden uitgedaagd en gefaciliteerd om het leefklimaat in hun eigen dorp te
optimaliseren. De dorpsplatformen spelen hierin een belangrijke rol.
De informatievoorziening vanuit de gemeente is pro-actief, compleet en toegankelijk voor
iedereen.

De FD neemt regeringsverantwoordelijkheid.
▪
▪

De FD staat open voor samenwerking met alle andere partijen, binnen de kaders van ons
verkiezingsprogramma.
De FD kiest voor een breed draagvlak en kiest (indien mogelijk) voor een brede coalitie.

Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie.
▪
▪
▪
▪

Een bestuurder moet integer zijn en komt zijn afspraken na.
Bestuurders moeten verantwoording afleggen over hun handelen.
Het algemeen belang gaat voor het individueel belang.
Belangenverstrengeling wordt te allen tijde voorkomen.

De gemeente werkt samen waar dit kan en/of
moet.
▪

▪
▪

De gemeente West Maas en Waal blijft een
zelfstandige gemeente, zolang dit in onze
overtuiging in het belang van onze inwoners is.
We streven duurzame samenwerking binnen het
Land van Maas en Waal en in de regio na.
Als het voordeel oplevert, moeten werkzaamheden
uitbesteed worden.
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Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun lokale overheid en zich veilig voelen in
hun woon- en leefomgeving.
▪
▪
▪
▪

Er moet adequaat ingegrepen worden bij overlast.
Burgerinitiatieven om de veiligheid te bevorderen moeten ondersteund worden.
Het netwerk van AED’s promoten en onderhoud vanuit gemeente actief subsidiëren.
De gemeente moet (binnen haar verantwoordelijkheid) zorgdragen voor goede hulpverlening
door o.a. brandweer, politie en medische hulpdiensten

De lastendruk staat in verhouding tot de dienstverlening en moet evenredig verdeeld
zijn.
▪
▪
▪
▪

Belastingen worden alleen verhoogd als de noodzaak aantoonbaar is en in verhouding staat tot
de dienstverlening en/of voorziening(en).
De lastendruk in onze gemeente is gelijkwaardig aan gemeenten met een vergelijkbaar
voorzieningenniveau.
Leges mogen niet hoger dan de kosten zijn.
Opbrengsten van bijzondere belastingen, zoals hondenbelasting, moeten weer ten goede komen
aan hetzelfde thema/heffingskader.
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5. BEDRIJFSVOERING
Efficiëntie is het sleutelwoord. Zowel bij het maken van beleid en uitvoeren en uitbesteden van taken. We
houden continu een goede kosten-kwaliteitverhouding in het oog.

Doelstelling
DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL WERKT VANUIT DRIE KERNWAARDEN : ZELFSTANDIGHEID , REGIE VOEREN EN
SAMENWERKEN . HIER HOORT EEN GOED WERKEND AMBTELIJK APPARAAT BIJ , MET EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING .

Standpunten
We zijn een gemeente die, op basis van zelfstandigheid, dicht bij de burger staat.
▪
▪
▪

Zelfstandigheid is geen doel op zich.
De inwoner moet adequaat zijn invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente.
Bestuurders en raadsleden moeten makkelijk benaderbaar zijn voor onze inwoners.

Beleid moet in onze eigen gemeente gemaakt worden.
▪
▪
▪

Beleid maken is een primaire taak van de gemeente. We willen dat de gemeente de touwtjes in
handen houdt als het gaat om de beleidstaken.
Bij het uitvoeren van het beleid moet de gemeente een regiefunctie innemen.
De gemeente moet zoveel mogelijk zelf bepalen wat er moet gebeuren en hoe dit uitgevoerd
wordt. Taken worden uitgevoerd door gemeenschappelijk uitvoerende organisaties of commerciële
partijen waarmee een overeenkomst gesloten wordt.

De bedrijfsvoering moet efficiënt zijn.
▪

▪

▪

We zijn voorstander van een klein, efficiënt ambtelijk
apparaat. De focus moet liggen op een goede
kosten-kwaliteitverhouding. De dienstverlening
moet proactief zijn.
Uitvoerende taken die de gemeente zelf uitvoert,
moeten tegen het licht gehouden worden met de
vraag of dit de meest efficiënte methode is. Uitgaande
van een goede kwaliteit tegen de juiste kosten.
We moeten onderzoeken of het gemeentehuis
nog multifunctioneler ingezet kan worden. Extra
inkomsten moeten leiden tot minder
exploitatiekosten.
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