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Voorwoord 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 

ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met 

stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 

 

De gemeente wordt 

belangrijker, uw stem dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 
u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 
graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 
horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 
gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 
hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 
meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 
democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 
garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 
lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning 
van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 
Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 
achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 
beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 
ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 
hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 
steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 
een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 
begint met stemmen; stemmen op D66. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 
vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 
waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 
mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 
motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 
individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard 
moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 
Zeker hier in Zuidplas, in uw eigen omgeving! 
   
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 
D66! 
   
Alexander Pechtold 
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> Inleiding 

> Richtingwijzers 

> Focus voor 2014-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 maart 2014 vinden voor de tweede keer 

gemeenteraadsverkiezingen plaats in de gemeente Zuidplas. Na 

succesvolle eerste verkiezingen in 2009, waarbij door D66 Zuidplas 

twee zetels werden behaald, willen wij nu nog sterker doorgaan. Het 
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 verkiezingsprogramma 2014 – 2018 zal de leidraad zijn voor de 

gemeenteraadsfractie bij de uitvoering van het gemeentebeleid. D66 

Zuidplas wil met deze leidraad de kaders geven voor de afwegingen die 

worden gemaakt bij de standpuntbepaling bij alle onderwerpen die in 

de gemeente Zuidplas spelen in de komende vier jaar. 

De richtingwijzers van D66 

D66 is een sociaal-liberale partij die voor haar 
handelen een vijftal richtingwijzers heeft 
gedefinieerd. Deze richtingwijzers zijn Europees, 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk ieder op zijn 
eigen wijze in te vullen. De richtingwijzers van D66 
zijn: 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen  

2. Denk en handel internationaal 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart  

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze 

samenleving  

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
 

De lokale richtingwijzers  van 
D66 Zuidplas 

 
D66 Zuidplas voegt specifiek voor de lokale politiek 
in de gemeente Zuidplas haar eigen lokale 
richtingwijzers toe. De lokale richtingwijzers van D66 
Zuidplas zijn: 

1. Niemand valt buiten de boot 

2. Burger is koning 

3. De 80/20 regel 

4. Transparantie is een must 

5. Duurzaamheid is de basis 
In de uitwerking en besluitvorming zijn de landelijke 
richtingwijzers en de lokale richtingwijzers 
gelijkwaardig aan elkaar. Elk besluit en standpunt 
wordt aan zowel de landelijke als de lokale 
richtingwijzers van D66 getoetst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De focus voor 2014 – 2018  

D66 Zuidplas is van mening dat je pas beslissingen 
kan en mag nemen als je een goed beeld hebt van de 
toekomst waarin je graag wilt leven. De beslissingen 
zullen de komende jaren worden gedomineerd door 
de taken die op de gemeente afkomen door de 
decentralisaties binnen het sociale domein maar ook 
door de noodzaak na te denken over bestuurlijke 
samenwerking met de omliggende gemeenten. De 
gemeente wordt voor veel zorgtaken eerste overheid 
met alle consequenties van dien. Ook de financiële 
positie van de gemeente Zuidplas verzwakt door nog 
meer te verwachten bezuinigingen. Daarnaast geldt 
voor iedere burger dat hij het meest met de lokale 
overheid te maken heeft als het gaat om zijn directe 
leefomgeving; de publieke ruimte. Zowel de 
stoeptegel die scheef ligt als de toekomstige 
woningbouw in de gemeente bepaalt welk oordeel 
men heeft over de gemeente.  En binnen dit alles 
staat D66 Zuidplas voor, dat iedereen in deze 
samenleving kan meedoen; er mag niemand buiten 
de boot vallen! 
 
D66 Zuidplas ziet voor de gemeente Zuidplas de 
komende vier jaar grote uitdagingen op vier 
terreinen. Op deze terreinen wil D66 Zuidplas in dit 
verkiezingsprogramma met nadruk ingaan. 

1. Sociaal - economisch – toename van taken, de 

economische crisis en decentralisaties 

2. Financieel – oplopende en doorlopende 

bezuinigingen, logischerwijs gevolgd door een 

takendiscussie 

3. Bestuurlijk - samenwerking met omliggende 

gemeenten in relatie tot eigen identiteit 

4. Ruimtelijke ordening/publieke ruimte – waar 

bouwen we, waarom en wat gebeurt er in onze 

directe leefomgeving  
 
Na de eerste jaren van inrichting en harmonisatie 
van beleid sinds de fusie in 2010 wil D66 Zuidplas 
dat de gemeente zijn definitieve inrichting krijgt en 
nadenkt over wat ze wil zijn. D66 Zuidplas wil in dit 
Zuidplas een plaats bieden voor iedereen. De titel van 
het verkiezingsprogramma is een verwijzing naar de 
gemeente die D66 Zuidplas voorstaat. Ondanks de 
vele ontwikkelingen en te verwachten nieuwe taken 
dienen we er voor te zorgen dat IEDEREEN KAN 
MEEDOEN. 
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> Niemand valt buiten de boot 

> Burger is koning 

> De 80/20-regel 

> Transparantie is een must 

> Duurzaamheid is de basis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 Zuidplas kiest ervoor om een verkiezingsprogramma op te stellen 

dat de koers bepaalt voor de komende vier jaar. Het 

verkiezingsprogramma wordt niet alleen opgehangen aan de 

onderwerpen die nu vragen om besluiten, maar zet een houding neer 

voor vrijwel alle onderwerpen die de komende vier jaar kunnen gaan 

spelen in de gemeente Zuidplas. De landelijke richtingwijzers zijn 
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 nationaal uitgewerkt. In dit hoofdstuk werken we de lokale 

richtingwijzers uit. Hiermee is ons verkiezingsprogramma een kapstok 

voor onze standpunten van nu en voor alle andere onderwerpen van de 

komende vier jaar in de gemeente Zuidplas. 
 
 

Niemand valt buiten de boot 

D66 Zuidplas staat voor een samenleving waarin het 
individu maximale mogelijkheden tot zelfontplooiing 
krijgt. Ieder individu heeft daarbij het recht om voor 
zichzelf te bepalen waaraan hij meedoet en welke 
keuzes hij maakt. Hierbij past ook een grote eigen 
verantwoordelijkheid voor inwoners en gaat D66 
Zuidplas in de basis voor zelfredzaamheid. In de 
huidige tijd zouden mensen buiten de boot kunnen 
vallen en alsdan niet in staat zijn mee te doen. D66 
Zuidplas wil en kan niet accepteren dat inwoners in 
Zuidplas buiten de boot vallen. In de planvorming, 
kaderstelling, besluitvorming en uitvoering moet 
steeds de vraag gesteld worden welke risicogroepen 
er zijn die eventueel kunnen worden buitengesloten. 
Voor deze groepen moet steeds oog zijn.  
 

Burger is koning 

Bij het handelen van de gemeente staat het 
collectieve belang van  inwoners en bedrijven 
centraal . Elke medewerker van de gemeente 
Zuidplas wordt geacht bij zijn handelen aan de 
consequenties voor de inwoners en bedrijven in 
Zuidplas te denken en dit als uitgangspunt te nemen 
voor zijn werk. Bij direct contact met inwoners en 
bedrijven behandelt de medewerker de inwoner zoals 
hij zelf ook wil worden behandeld. Dit is de basis hoe 
D66 Zuidplas met inwoners en bedrijven wil omgaan. 
 

De 80/20-regel 

Besluitvorming en uitvoering van veel van het werk 
van de gemeente is relatief standaard. D66 Zuidplas 
wil dat voor deze processen en taken van de 
gemeente een standaardaanpak wordt gekozen. 
Daarbij zijn schaalvoordelen te halen door uniform te 
werken, ook met partners in de regio.  
Voor 20% van de processen en taken zal echter 
gelden dat ze om maatwerk vragen. Daar gaat de 
meeste aandacht naar uit. Met 80/20 bedoelen wij 
dat 80% van de aandacht van de raad moet uitgaan 
naar de 20% van de dossiers die om dit maatwerk 
vragen. 
 

 

 

 

Transparantie is een must 

Het bestuur van de gemeente Zuidplas moet 
transparant en integer handelen in alles. Integriteit 
betekent dat bestuurders er voor zorgen dat ze te 
allen tijde zichzelf in de spiegel kunnen aankijken en 
(de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen.  
Het besluitvormingsproces binnen de gemeente (van 
Raad, College en ambtenaren) is helder en voor 
bewoners en bedrijven duidelijk. Essentieel is dat bij 
de besluitvorming altijd transparant is op basis van 
welke argumenten, besluiten worden genomen. In 
gelijke gevallen wordt gelijkelijk beslist.  
Dit betekent ook dat openbaarheid van 
(Raads)vergaderingen en stukken het uitgangspunt 
is.  Uitzonderingen zijn er alleen als het personen 
betreft of als er een zakelijk onderhandelingsbelang 
is. 
 

Duurzaamheid is de basis 

D66 Zuidplas staat ervoor dat we bij al onze besluiten 
ook kijken naar wat dit betekent voor de generaties 
na ons. Wat zullen onze kinderen en kleinkinderen 
merken van de uitvoering van onze besluiten. Juist 
nu er in een tijd van financiële krapte veel taken op 
de gemeente afkomen, blijft D66 Zuidplas zich sterk 
maken voor een goede leefomgeving, nu en in de 
toekomst..  
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> Sociaal-economisch 

> Financieel 

> Bestuurlijk 

> Publieke ruimte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderwerpen die spelen in de gemeente Zuidplas worden niet alleen 

intern bepaald maar ook door invloeden van buitenaf. Deze factoren 

bepalen in hoge mate de agenda van gemeenteraad en college. Naast 

een heel spectrum aan onderwerpen zijn een viertal terreinen te 
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 noemen die naar verwachting een grote rol spelen in de komende vier 

jaar. Deze vier terreinen worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. 

Sociaal – economisch 

Op sociaal - economisch terrein staat de gemeente 
Zuidplas voor een groot aantal uitdagingen. Door de 
decentralisatie van een aantal Rijkstaken op het 
gebied van zorg en werk en inkomen en door de 
economische crisis versterkt, komen er voor de 
gemeente Zuidplas een groot aantal taken bij op het 
sociaal terrein.  
 
Ook in onze gemeente zijn nu al voorbereidingen 
getroffen op drie grote decentralisaties in het sociale 
domein, te weten de Participatiewet, de overheveling 
van de AWBZ-taken naar de WMO en tenslotte de 
transitie van de Jeugdzorg. Feit is dat al deze taken 
moeten worden uitgevoerd met een veel kleiner 
budget, dan hier tot op heden op landelijk niveau 
voor beschikbaar was. 
 
De komende vier jaar zal de invoering en uitvoering 
van bovenstaande taken betekenen dat constant 
belangen moeten worden afgewogen. Daarbij blijft 
voor D66 Zuidplas altijd de vraag voorop staan, 
helder te krijgen wat het effect van het beleid is voor 
iedereen in onze gemeente. Met maatwerk kunnen de 
belangen van iedere bewoner/bedrijf in onze 
gemeente het beste worden gediend. Daarbij zullen 
wij onze afwegingen en beslissing constant toetsen 
aan de richtingwijzers van D66 Zuidplas. 
 
Voor D66 Zuidplas blijft Participatie niet beperkt tot 
meedenken, maar gaat het vooral om meedoen. De 
gemeente moet co-creatie gaan toepassen voor de 
grote en kleine uitdagingen, die we moeten aangaan 
en ongeacht of het nu gaat om werkgelegenheid, het 
ontwikkelen van duurzame zorginitiatieven of de 
ontwikkeling van de lokale economie. D66 Zuidplas 
wil dat de gemeente maatschappelijke organisaties 
actief opzoekt om hierin samen te werken. 
 
D66 vindt dat we in deze tijd mogen verwachten dat 
burgers, bedrijven, verenigingen en organisaties ook 
actief meedenken en meewerken om onze 
samenleving vooruit te helpen. Zo maken wij van 
onze gemeente niet alleen een robuuste krachtige 
gemeente maar ook een vitale, enthousiaste 
gemeenschap, waar mensen en bedrijven met plezier 
wonen, werken en recreëren. D66 Zuidplas 
stimuleert collectieve initiatieven die onze gemeente 
vooruit helpen! 
 
Voor D66 Zuidplas betekent dit dat de rol van de 
gemeente op sociaal economisch terrein moet 
voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

1. Het sociaal beleid van de gemeente is volkomen 

transparant, iedere burger is op de hoogte 

gesteld van zijn rechten en plichten, de 

ketenpartners zijn bekend en op elkaar 

afgestemd. De invoering van de decentralisaties 

zal voor veel onduidelijkheid zorgen bij de 

burger, de gemeente zet zich continu in voor 

duidelijke communicatie. 

2. Werken is een manier om deel te nemen aan de 

maatschappij. Voor die mensen die niet zelf in 

staat zijn om werk te vinden moet er de 

mogelijkheid zijn hen een handje te helpen. En 

als 'normaal' werk niet tot de mogelijkheden 

behoort, is het zaak die mensen toch op een 

andere manier zoveel mogelijk te laten 

participeren en te betrekken bij de maatschappij. 

3. Alle inwoners en bedrijven van Zuidplas zijn 

klant. Het moet dus niet uitmaken met welke 

vraag je de gemeente benadert of door de 

gemeente wordt benaderd. Uitgangspunt is dan 

ook dat iedereen aan kan kloppen voor 

begeleiding, advies of ondersteuning; iemand die 

hulp wil kan hulp krijgen De gemeente eist 

echter wel dat inwoners die voor ondersteuning 

aankloppen (financieel of anders) zich maximaal 

inzetten om weer op eigen benen te staan.  

4. Sociale innovatie moet de basis leggen voor een 

duurzame samenleving en een passend 

dienstverleningsmodel, waarin burgers, 

overheid, bedrijfsleven, en maatschappelijke 

organisaties samen het sociale beleid 

vormgeven. Daarbij moet constant de vraag 

worden gesteld:  wie doet wat ? (regie, 

uitvoering, controle, aansturing, 

verantwoordelijkheid en evaluatie) 

5. Het college en de gemeenteraad spreken af dat 

er altijd ruimte is voor individueel maatwerk en 

maken concrete afspraken op welke wijze dit 

maatwerk moet worden ingevuld.  Deze 

afspraken maken onderdeel uit van de door D66 

Zuidplas voorgestelde 80/20 regel en zijn altijd 

onderwerp van politiek debat.  
 
Op economisch gebied kiest D66 Zuidplas voor 
maximale keuze vrijheid van iedere ondernemer. De 
gemeente Zuidplas moet net als richting de burger 
ook richting de ondernemer faciliterend optreden, 
waarbij er een continu streven is naar minder regels. 
Door de grootte en ligging van de gemeente Zuidplas 
is er een logische prioriteit voor ZZP en MKB. Het 
grootbedrijf vestigt zich in de grote steden rondom 
onze gemeente Zuidplas. Er zullen pas nieuwe 
bedrijventerreinen worden ontwikkeld als de huidige 
bedrijventerreinen zijn volgebouwd en geen 
leegstand hebben. 
 

 

Financieel 

De gemeente is de afgelopen jaren flink gekort op 
haar inkomsten vanuit de Rijksoverheid zowel op de 
algemene als de specifieke uitkeringen. Op basis van 
het trap op – trap af systeem lopen de uitkeringen 
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gelijk op met de bezuinigingen van de rijksoverheid.  
 
Daarnaast heeft de gemeente een groot aantal 
financiële tegenvallers te verwerken gehad 
bijvoorbeeld door de afschrijvingen op gronden en 
het optreden van risico’s. Dit betekent dat de 
reservepositie, ook wel weerstandsvermogen van de 
gemeente genoemd, is gedaald. De gemeente 
Zuidplas kan het zich niet veroorloven dat deze 
positie verder verslechtert.  
 
Ook voor de komende jaren zijn er nog bezuinigingen 
vanuit het Rijk te verwachten. Daarbij komt ook nog 
een uitbreiding van taken in het sociale domein door 
de decentralisaties met daarbij beperktere budgetten.  
 
En met dit alles staat D66 Zuidplas voor een 
financieel gezonde gemeente voor nu en in de 
toekomst. Hierbij streven wij naar een jaarlijkse 
begroting in evenwicht - dit in tegenstelling tot de eis 
vanuit het Rijk voor gemeenten, namelijk  een 
sluitende begroting in meerjarenperspectief. Hierbij 
heeft de gemeente een weerstandcapaciteit die 
ruimvoldoende tot goed is. Wij willen en kunnen niet 
door wishfull-thinking toekomstige begrote 
financiële overschotten gebruiken om huidige 
tekorten te financieren. In het kader van een 
duurzame samenleving mogen we geen enkel 
financieel voorschot nemen op de toekomst. 
 
De financiële rapportage van de gemeente roept al 
jaren vragen op. De burger en zelfs raadsleden 
begrijpen niet hoe de resultaten van de gemeente tot 
stand komen. Vaak blijkt als donderslag bij heldere 
hemel dat de gemeente een overschot of tekort 
presenteert. Het streven moet zijn dat elke financiële 
rapportage door iedereen kan worden begrepen. Op 
elk officieel moment in de Planning & Control cyclus 
wordt door middel van een kort verslag  inzicht 
gegeven in het financiële reilen en zeilen van de 
gemeente. 
 
In het financiële beleid van de gemeente blijkt vaak 
dat 80% van zowel de inkomsten als de uitgaven 
buiten het bereik van de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. Of het nu gaat om de rijksbijdrage dan 
wel de uitgaven inzake de wettelijke taken van de 
gemeente dan blijkt vaak dat besluitvorming 
arbitraire is. De focus is en zal liggen op de 20% 
waarop de gemeenteraad wel invloed wil en kan 
uitoefenen. De focus moet hier volledig op gericht 
zijn, zowel in de voorstellen als in de besluitvorming. 
 
Bij vragen over financiën of het nu gaat om de eigen 
privé situatie dan wel over de algemene stand van de 
gemeentelijke financiën heeft iedere burger recht op 
adequate en informatieve behandeling. Binnen 
gestelde termijnen wordt de burger door de 
gemeente geholpen. 
 
En tenslotte moet de gemeente ook op financieel 
gebied in beeld hebben waar de financiële gaten, als 
het gaat om de burger, gaan vallen. De gemeente 
creëert in haar financiële beleid een buffer voor 
degenen die dreigen de (financiële) boot te missen. 
 

 

 

Bestuurlijk 

Vier jaar na de fusie blijkt dat de bestuurskracht van 
de gemeente Zuidplas beter is dan die van haar 
voorgangers. Echter er zijn ook aandachtspunten, 
bijvoorbeeld als het gaat om hoe de gemeente omgaat 
met klachten en de kennis van inwoners wordt 
ingezet. Daarbij heeft de Rijksoverheid de gemeenten 
met minder dan 100.000 inwoners opgedragen 
samenwerkingsverbanden in de regio op te richten. 
En zowel op provinciaal als rijksniveau wordt de 
wens uitgesproken dat deze gemeenten verder 
fuseren. De komende vier jaar moet Zuidplas een 
visie neerzetten voor de samenwerking met de 
omliggende gemeenten en een start maken met de 
uitvoering. Voor D66 Zuidplas blijft binnen deze 
ontwikkelingen ook voor de toekomst van belang dat 
de verschillende dorpen in de gemeente hun eigen 
identiteit behouden.  
 
Bij het maken van regionale afspraken moet 
aandacht zijn voor mensen die dreigen buiten de 
boot te vallen door generieke afspraken en algemene 
maatregelen. De gemeente is er voor al haar 
inwoners. Aan organisaties, zeker op het sociale 
domein,  moet een zeker mandaat worden 
meegegeven om in te kunnen grijpen indien dat 
noodzakelijk is. Als het om mensen met een 
zorgbehoefte gaat, is er niet altijd tijd om een 
uitgebreid besluitvormingsproces te doorlopen en is 
vertrouwen in medewerkers van groot belang. Er 
moet daarbij ook ruimte zijn om fouten te maken en 
daarvan te leren voor de toekomst. 
 
Ook op bestuurlijk vlak gaat D66 Zuidplas uit van de 
80/20-regel: 80% van de gemeentelijke regelingen 
en voorzieningen kan op een standaardwerkwijze op 
basis van generieke kaders (beleidsnota’s, 
uitvoeringsnota’s, verordeningen, etc.) worden 
uitgevoerd. Op deze onderwerpen zijn 
schaalvoordelen te behalen door hierin uniformiteit 
aan te brengen en standaardwerkprocessen te 
hanteren. Op deze zaken is het ook heel goed 
mogelijk te kijken of nog verdere schaalvoordelen 
zijn te behalen met de partners in de regio. Voor deze 
onderwerpen geeft de Raad kaders mee waarbinnen 
het College met een groot mandaat de 
werkzaamheden kan uitvoeren en ook afspraken kan 
maken met partners in de regio. Bij het meegeven 
van die kaders moeten ook gelijk afspraken gemaakt 
worden over reden, doel en frequentie en wijze van 
verantwoording zodat de Raad op van te voren 
afgesproken momenten haar controlerende taak kan 
uitvoeren en bijsturen. 
20% van wat de gemeente doet vraagt maatwerk, 
vaak op individueel niveau. Dit vraagt een andere rol 
van Raad, College en organisatie. Bij besluitvorming 
in de Raad dient juist aandacht te zijn voor deze 20% 
waarbij de Raad de privacy van het individu 
respecteert. Steeds moet worden bepaald welke 
ruimte/vrijheden worden meegegeven aan het 
College voor invulling van het maatwerk.  
 
D66 Zuidplas staat voor een transparant politiek 
proces. Elke besluitvorming moet navolgbaar zijn 
van eerste initiatief via definitief besluit tot en met 
volledige realisatie. Voor vergaderingen van de 
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Gemeenteraad geldt dat openbaarheid het 
uitgangspunt is. Beslotenheid en vertrouwelijkheid is 
alleen van toepassing als het gaat over personen, 
financiële onderhandelingen of gerechtelijke 
procedures. Raadsvoorstellen dienen duidelijk te zijn 
en volledig inzicht te bieden in de consequenties voor 
o.a. de inwoners, bedrijven, de gemeentefinanciën en 
de risico’s. Voor- en nadelen van een besluit worden 
in kaart gebracht. D66 Zuidplas beoordeelt een 
besluit niet alleen op de consequenties op de korte 
termijn, maar ook naar wat het betekent voor 
toekomstige generaties: wat betekent dit besluit voor 
het milieu, de toekomstige financiële situatie van de 
gemeente en haar inwoners en voor de 
maatschappelijke structuur? 
 
Van de gemeente mag verwacht worden dat 
besluitvorming tijdig plaatsvindt. Bewoners moeten 
kunnen rekenen op snelle antwoorden op vragen en 
reacties op klachten. In het vergunningenproces en 
bij bezwaarprocedures dient de gemeente tijdig te 
reageren en moet een eventuele afwijzing deugdelijk 
worden gemotiveerd. Burger is koning is het 
uitgangspunt.  
Om dit extra kracht bij te zetten wil D66 Zuidplas een 
‘gemeentelijke ombudsman’ aanstellen voor klachten 
over de handelswijze van de gemeente in relatie tot 
haar inwoners en bedrijven.  
D66 Zuidplas wil dat de houding van de gemeente er 
één wordt waarbij op een vraag om hulp het 
antwoord in de basis positief is. Samen met inwoners 
en bedrijven wordt gezocht naar oplossingen. 
Natuurlijk binnen de mogelijkheden die de gemeente 
juridisch en financieel heeft.  
 

Publieke ruimte 

De publieke ruimte bepaalt sterk de dynamiek in een 
gemeenschap. Wanneer de ruimte goed beheerd 
wordt, zal dit bijdragen aan zowel het welzijn van de 
inwoners als aan ontwikkeling en veerkracht van de 
gehele gemeenschap.  
 
De 80/20 regel is voor de publieke ruimte net zo van 
belang als voor andere thema's; veel is al in andere 
gemeenten uitgeprobeerd en dus kan er in veel zaken 
samenwerking worden gezocht of kunnen ideeën 
worden overgenomen. Samenwerking kan alleen op 
basis van gelijkwaardigheid.  
 
De samenwerking bij de verdere ontwikkeling van de 
Zuidplaspolder is gebaat bij nieuwe afspraken 
waarbij de partijen meer in de gelegenheid zijn 
sturing te geven aan ontwikkelingen op het eigen 
grondgebied. De ontwikkelingen moeten vervolgens 
plaats vinden binnen de financiële mogelijkheden en 
aansluiten op de daadwerkelijke behoefte aan 
woningbouw. 
Er zullen echter altijd unieke situaties in de gemeente 
Zuidplas ontstaan en daar zal een daadkrachtig 
optreden van de gemeentelijke organisatie nodig zijn. 
Een kleine groep ambtenaren met veel kennis kan 
flexibel optreden om de visie van de gemeente over 
de ruimte vorm te geven. 
 
Ondanks dat we de ruimte allemaal om ons heen 
kunnen zien, is er voor de burgers vaak veel 
onduidelijk. Dit komt door de vele regels en daarbij 
horende stroperige processen. Een bouwaanvraag die 

verwijst naar een bestemmingsplan die weer verwijst 
naar een structuurvisie waarin een provinciaal plan 
wordt genoemd, is voor een inwoner niet 
transparant. Beslissingen moeten logisch en 
navolgbaar zijn en daarbij wil D66 Zuidplas dat 
iedere inwoner en ieder bedrijf deze informatie ook 
eenvoudig kan terugvinden. Een landelijke initiatief 
zoals http://ruimtelijkeplannen.nl  is een goed begin. 
De gemeente kan zorgen voor verdere transparantie 
door ook de regelgeving en processen te 
verduidelijken. Een burger moet kunnen aangeven 
waar hij iets wil bereiken en het moet meteen 
duidelijk zijn welke processen hij moet doorlopen en 
welke tijdpaden daarbij horen. 
 
Klant is koning betekent dat de consequenties van 
het ruimtelijk beleid bekend zijn bij de inwoners en 
de inwoner ook weet wat het beleid betekent voor 
hem. Het betekent niet dat alles wat de burger vraagt 
moet gebeuren, maar wel dat de burger een 
volwaardig gesprekspartner is voor de gemeente. 
Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte 
moeten niet alleen netjes aangenomen worden maar 
ook op tijd en met voldoende terugkoppeling worden 
opgepakt. Ondernemers moeten actief worden 
geholpen met het indienen van goed onderbouwde 
plannen. Een uitgebreider gebruik van webdiensten 
zal de burgers ook buiten kantooruren van 
informatie kunnen voorzien. 
 
De openbare ruimte is voor iedereen; iedereen moet 
zich er veilig en mee verbonden voelen. Er moet een 
balans zijn tussen recreatie, wonen en bedrijvigheid. 
De ruimte is beperkt dus dubbel gebruik 
(bijvoorbeeld agrarisch en recreatie) is wenselijk. Dit 
alles betekent ook dat er ontwikkeling mogelijk moet 
zijn om bijvoorbeeld jongeren te binden met banen 
en huizen. Maar ook plaatsen waar ouderen in hun 
dorp kunnen blijven wonen. Aanpassingen in de 
ruimte moeten dus altijd bekeken worden in het licht 
van het doel: een leefbare, groene omgeving waarin 
voldoende bedrijvigheid plaats kan vinden. 
 
Een vereenvoudigde definitie van duurzaamheid is 
niets anders dan zorgen dat volgende generaties 
minimaal hetzelfde kunnen doen als wij op dit 
moment. Ruimte is hierin natuurlijk een onmisbare 
factor. D66 Zuidplas stelt dan ook voor dat in alle 
ruimtelijke beslissingen gekeken wordt of een 
duurzame samenleving dichterbij komt. Op deze 
manier is het voor iedereen duidelijk wat de maatstaf 
is en dat er naar een doel moet worden gewerkt. 
Duurzaamheid kun je niet bereiken door zo min 
mogelijk te doen. De gemeente zal de bewoners en de 
bedrijven er bij moeten betrekken en daarbij 
natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Een groene 
omgeving is hierbij belangrijk. D66 Zuidplas wil 
hierbij niet vergeten dat dit gaat over een omgeving 
waarbij dier en mens naast en met elkaar kunnen 
leven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ruimtelijkeplannen.nl/
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> Concreet 

> Helder 

> Burger 

> Sociaal 

> Liberaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al onze ambities en concrete standpunten, ook toekomstige, worden 

telkens getoetst aan zowel de landelijke als onze lokale  richtingwijzers 

en ze zijn gebaseerd op het gedachtegoed in deze leidraad.  In dit 

hoofdstuk is concreet verwoord wat D66 Zuidplas in de raadsperiode 

2014 –  2018 wil bereiken. 
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 De toelichting op deze punten is te vinden in de bijlage van het 

verkiezingsprogramma op de website: www.d66zuidplas.net 

1. Mensen die zorg ontvangen mogen bij de 

decentralisaties nooit tussen wal en schip vallen 

2. De gemeente heeft altijd een positieve 

grondhouding bij hulpvragen 

3. Iedereen die hulp nodig heeft, krijgt een vast 

aanspreekpunt binnen de gemeente 

4. Een vast maatwerkteam is continu beschikbaar 

voor iedere burger die hulp nodig heeft 

5. Raad en College maken duidelijke afspraken 

over de vrijheid van handelen voor maatwerk bij 

individuele hulpvragen 

6. Breed aanbod en breed gebruik van 

onderwijsvoorzieningen binnen Zuidplas 

7. Subsidies worden verstrekt voor activiteiten en 

niet voor stenen 

8. Basisvoorzieningen voor kinderen t/m 12 jaar 

zijn de komende vier jaar geen onderdeel van 

bezuinigingen 

9. Sport voor jongeren is een basisvoorziening 

10. Zuidplas stimuleert bewegen voor alle inwoners 

11. Vrijwilligers zijn cruciaal voor de vitaliteit van de 

samenleving 

12. De verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik 

wordt maximaal gelegd bij burgers, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties 

13. We spreken met jongeren in plaats van over 

jongeren 

14. Actieve ouderen zijn een belangrijke groep in de 

actieve, vitale gemeente  

15. De gemeente geeft met haar personeelsbeleid het 

goede voorbeeld aan andere werkgevers 

16. Social Return on Investment (SROI) wordt altijd 

toegepast in aanbestedingen en 

opdrachtverstrekking 

17. Zuidplas stimuleert voorzieningen voor MKB en 

ZZP-ers 

18. Zuidplas ontwikkelt pas nieuwe 

bedrijventerreinen als de bestaande terreinen 

vol zijn en leegstand is weggewerkt 

19. Winkelopening op zondag is eigen keuze van 

ondernemer 

20. De gemeente verstrekt heldere en eenvoudige 

rapportages van haar financiële cijfers  

21. Een financieel gezonde gemeente voor nu en in 

de toekomst 

22. Bezuinigingen vanuit het Rijk met gevolgen voor 

inkrimping van personeel kunnen nooit zonder 

een takendiscussie 

23. Lokale lasten zoals OZB, riool- en 

reinigingsrechten stijgen jaarlijks maximaal met 

de inflatie 

24. De verantwoordelijkheid van de gemeente gaat 

verder dan de gemeentegrenzen 

 

25. Baat het, dan gaat het! De gemeente moet 

maximaal streven naar inkomstenverhogende 

activiteiten 

26. Zuidplas houdt eigen regie bij regionale 

samenwerking 

27. Brede openbare maatschappelijke discussie over 

fusies in de regio 

28. Openingstijden van gemeentelijke diensten 

sluiten aan bij de behoeften van inwoners en 

bedrijven 

29. Correspondentie met inwoners en bedrijven 

wordt snel en adequaat afgehandeld 

30. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke 

ombudsman aan 

31. Burgerparticipatie is een basisrecht van alle 

inwoners   

32. De gemeente heeft de plicht betrokkenen 

proactief te benaderen en consulteren  

33. Iedere burger die vòòr 1 januari 2010 permanent 

in een recreatiewoning woonde, krijgt éénmalig 

een persoonlijke gedoogbeschikking 

34. Zuidplas blijft een groene gemeente en een 

groene buffer tussen grote steden 

35. Speelvoorzieningen en voldoende speelruimte in 

de wijken blijven gehandhaafd  

36. De gemeente staat open voor plannen van 

inwoners en bedrijven op gebied van ruimtelijke 

ontwikkelingen 

37. Bestemmingsplannen bieden duidelijkheid aan 

belanghebbenden en zijn begrijpelijk voor 

inwoners 

38. De Zuidplaspolder: toekomstvast en duurzaam 

ontwikkelen naar realistische behoefte 

39. Burgers en bedrijven krijgen de vrijheid zelf een 

hoger onderhoudsniveau te realiseren 

40. Zuidplas in top 10 duurzaamste gemeente van 

Nederland 

41. Fietsers- en voetgangersveiligheid en openbaar 

vervoer gaan vòòr op meer asfalt 

endoorstroming van autoverkeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d66zuidplas.net/
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Bijlage: 

toelichting op wat  

wil D66 bereiken 
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> Sociaal-economisch 

> Financieel 

> Bestuurlijk 

> Publieke ruimte 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit deel van ons Programma is concreet verwoord wat D66 Zuidplas 

in de raadsperiode 2014 –  2018 wil bereiken. De standpunten zijn 

ingedeeld overeenkomstig de vier terreinen die we onderscheiden en 

daarbinnen naar thema gerangschikt.  

  

Deze standpunten zijn niet uitputtend wat betekent dat de lijst zo nodig 

zal worden uitgebreid of beperkt. Alle standpunten liggen in het 

verlengde van de landelijke en locale richtingwijzers en de vier 
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Terrein:  SOCIAAL-ECONOMISCH  

Thema:   Zorg 

1. Mensen die zorg ontvangen mogen bij de decentralisaties nooit tussen wal en schip vallen 

 

Toelichting:  

De invoering van de decentralisaties zal voor veel onduidelijkheid zorgen bij mensen die nu gebruik maken van 

voorzieningen en zorg die straks bij de gemeente komt te liggen. De gemeente moet daarbij in ieder geval het 

volgende doen.  

> De gemeente communiceert actief over de decentralisaties en de effecten. 

> De gemeente zorgt ervoor dat gebruikers van zorg en voorzieningen weten waar ze aan toe zijn en adequate zorg 

behouden. 

> De gemeente kan niet garanderen dat de zorg exact hetzelfde blijft, maar moet er wel voor zorgen dat voor 

betrokkenen helder is hoe de individuele invulling van zorg wordt georganiseerd. 

> Maatwerk lost ten slotte schrijnende problemen op. 

 

2. De gemeente heeft altijd een positieve grondhouding bij hulpvragen 

 

Toelichting:  

Inwoners met sociale en/of financiële problemen worden ook vanuit de gemeente gestimuleerd hiervoor tijdig hulp 

te zoeken binnen hun eigen netwerk. Het is voor hulpvragers nu een te grote stap hulp te vragen bij de gemeente. De 

gemeente neemt in reactie op hulpvragen altijd een positieve grondhouding aan. Het uitgangspunt moet het zijn dat 

alle hulpvragers verder worden geholpen. Dit kan door het aanbieden van algemene voorzieningen maar zal soms 

ook via maatwerkoplossingen moeten gebeuren. 

  

3. Iedereen die hulp nodig heeft, krijgt een vast aanspreekpunt binnen de gemeente 

 

Toelichting:  

Iedere hulpvrager krijgt binnen de gemeente een vast aanspreekpunt. Deze gastheer/gastvrouw van de gemeente 

verwijst hem of haar naar het juiste adres/de juiste persoon voor de afhandeling van diens hulpvraag. 

  

4. Een vast maatwerkteam is continu beschikbaar voor iedere burger die hulp nodig heeft 

 

Toelichting:  

Sommige hulpvragen moeten acuut worden opgepakt door maatwerk. Wij denken hierbij met name aan 

crisissituaties zoals dreigende huisuitzettingen, maar ook aan situaties waarbij door niet direct in te grijpen de 

situatie verergert. Het motto is: “Voorkomen is beter dan genezen”. D66 hanteert het principe dat 80%  van de 

hulpvragen regulier kan worden afgehandeld, maar dat voor 20% maatwerk noodzakelijk is. 

 

terreinen die we in dit Programma  hebben beschreven. De 

standpunten kunnen los van de leidraad in de andere delen van ons 

Programma worden gelezen maar maken er wel een integraal onderdeel 

van uit.  
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5. Raad en College maken duidelijke afspraken over de vrijheid van handelen voor maatwerk bij individuele 

hulpvragen 

 

Toelichting:  

Om adequaat maatwerk te kunnen leveren, is een behoorlijke vrijheid van handelen nodig voor College en 

organisatie. De Raad stelt daarom uitdrukkelijk vast welke (financiële) grenzen/kaders gelden voor het leveren van 

dit maatwerk. Het College legt over dit maatwerk verantwoording af aan de Raad. Deze verantwoording vindt niet 

plaats op individueel niveau.  

 

Thema: Onderwijsvoorzieningen 

6. Breed aanbod en breed gebruik van onderwijsvoorzieningen binnen Zuidplas 

 

Toelichting: 

De gemeente bevordert dat schoolgebouwen altijd multifunctioneel worden gebruikt. Het bouwen van brede scholen 

is de regel bij elke nieuwe ontwikkeling van basisscholen.  

De gemeente stimuleert dat in Zuidplas een middelbare school komt die alle schooltypen kent  – van gymnasium tot 

en met VMBO en van het eerste leerjaar tot en met het examen.   

 

Thema: Sport en cultuur 

7. Subsidies worden verstrekt voor activiteiten en niet voor stenen 

 

Toelichting: 

Maatschappelijke activiteiten komen in aanmerking voor subsidieverstrekking en dus niet de gebouwen en andere 

faciliteiten waarin deze activiteiten plaatsvinden. De activiteiten moeten een maatschappelijk nut hebben en  niet 

commercieel te exploiteren zijn. Concreet betekent dit: 

> Op basis van de doelen van het maatschappelijk beleid stelt de Raad vast welke activiteiten in aanmerking 

komen voor subsidie. 

> Er wordt gewerkt met subsidies voor activiteiten. 'Basisvoorzieningen' zijn dus geen gebouwen (bijv. zwembad, 

sporthal), maar activiteiten (bijv. zwemles, gezondheidszwemmen, recreatiesport). 

> Subsidies voor gebouwen of locaties worden niet verstrekt. Wel wordt gezocht naar multifunctioneel gebruik van 

gebouwen die van de gemeente zijn of door de gemeente worden (mede-)gefinancierd. Hierbij kan gedacht 

worden aan het mogelijk maken van gesubsidieerde activiteiten in scholen. 

> Zolang een (multifunctioneel) gebouw een sluitende begroting heeft, zal de gemeente actief assisteren bij 

nieuwbouw en beheer. 

> Bij het verstrekken van subsidie voor activiteiten wordt rekening gehouden met bereikte resultaten zoals 

bijvoorbeeld: actieve deelnemers-/ledenaantallen, toeschouwers/publiek bij de activiteit(en) en aantal 

geslaagden voor (zwem)diploma's.   

> Er komt een overgangsregeling omdat de invoering van subsidiëring op basis van activiteiten en resultaten, in 

eerste instantie grote gevolgen kan hebben voor huidige subsidieontvangers.  

> De gemeente geeft duidelijk inzicht in verleende subsidies met koppeling aan activiteiten en doelstellingen in 

een openbaar subsidieregister. Hierin wordt ook de verantwoording van de uiteindelijk bestede gelden 

opgenomen. 
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8. Basisvoorzieningen voor kinderen t/m 12 jaar zijn de komende vier jaar geen onderdeel van bezuinigingen 

 

Toelichting:  

Kinderen moeten zich ruim en vrij kunnen ontwikkelen, hier passen geen bezuinigen bij. De gemeente moet ervoor 

zorgen dat bestaande  voorzieningen, met name bibliotheek, muziek-, sport- en zwemonderwijs, voor deze groep 

financieel en fysiek laagdrempelig, zo dicht mogelijk bij de directe woon- en leefomgeving bereikbaar blijven.   

Bibliotheekwerk is een belangrijke educatieve voorziening die in alle dorpen behouden moet worden, bij voorkeur in 

combinatie met de basisscholen. 

Muziek- en sportonderwijs zijn belangrijke educatieve voorzieningen die ook voor ieder kind behouden moeten 

blijven. 

Zwemles moet in onze waterrijke omgeving voor ieder kind gemakkelijk toegankelijk blijven.  

Ook het peuterspeelzaalwerk verdient een blijvende plek in de dorpen.   

 

Thema: Gezondheid 

9. Sport voor jongeren is een basisvoorziening 

 

Toelichting: 

Sporten is onlosmakelijk verbonden met het welzijn en opgroeien van een kind. De gemeente  moet het mogelijk 

maken dat ieder kind en iedere jongere t/m 18 jaar in staat is om te sporten. De gemeente moet daartoe het volgende 

doen.   

> De gemeente geeft voorlichting en creëert voorzieningen zodat sporten door alle kinderen en jongeren mogelijk 

is. 

> De gemeente initieert en organiseert samen met sportverenigingen een grootschalig aanbod van sport en laat 

kinderen en jongeren hiermee veelvuldig kennismaken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van sportdagen, 

proefabonnementen, schoolvoorlichting, clinics, toernooien en  scholenkampioenschappen, themaweken. 

> De gemeente zorgt er door individueel maatwerk voor dat financiële drempels worden weggenomen zodat 

uiteindelijk alle kinderen en jongeren aan sportactiviteiten kunnen deelnemen.  

 

10. Zuidplas stimuleert bewegen voor alle inwoners 

 

Toelichting: 

De gezondheidsrisico's van overgewicht worden steeds duidelijker. Méér bewegen helpt daartegen en bevordert de 

vitaliteit van mensen. Vitale dorpen hebben vitale inwoners nodig. Iedere inwoner zou dan ook welbewust de  keuze 

moeten maken om te bewegen. De gemeente moet daarbij als volgt een stimulerende rol vervullen.  

> De gemeente geeft voorlichting over een leven met bewegen. 

> 'Meer bewegen' geldt voor diverse doelgroepen (zoals ouderen, jongeren, kinderen, werkenden,  enz. ). De 

gemeente ziet erop toe dat voor iedere groep een apart stimuleringsprogramma aanwezig is.  

> De gemeente werkt in samenspraak met organisaties die zich bezig houden met bewegen, aan gerichte 

activiteiten om inwoners bij sporten te betrekken en enthousiast  te maken. 

> In voorkomende gevallen is ook de gemeente sponsor van sportieve evenementen. 
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11. Vrijwilligers zijn cruciaal voor de vitaliteit van de samenleving 

 

Toelichting: 

Vrijwilligers hebben een essentiële functie in de maatschappij. Zonder hen zou de zorg vele malen duurder zijn, 

zouden evenementen onmogelijk zijn en sporten onbetaalbaar. De gemeente moet dit nog meer dan nu waarderen 

door het volgende te doen. 

> De huidige regelingen voor vrijwilligers  zoals bijvoorbeeld verzekeringen, moeten ten minste in stand gehouden 

worden. 

> De waardering voor vrijwilligers moet worden vergroot, ook door het bieden van scholingsmogelijkheden. 

Daardoor krijgen zij meer kans op een eventueel gewenste betaalde baan. 

> Door vrijwilligers in netwerken met elkaar in contact te brengen kan door kruisbestuiving de aanwezige kennis 

en kunde nog beter worden ingezet. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. 

 

12. De verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik wordt maximaal gelegd bij burgers, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties 

 

Toelichting: 

Verstrekking en gebruik van alcohol is een eigen verantwoordelijkheid van burgers , bedrijven en maatschappelijke 

organisaties.  De gemeente heeft vooral een voorlichtende rol. Deze inzet is erop gericht dat zowel de 

horecaondernemer en maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en dorpshuizen bij het verstrekken, als 

de burger bij de consumptie van alcohol, maximaal hun eigen verantwoordelijkheid nemen met inachtneming van de 

wet.  

De gemeente heeft verder wel de wettelijke plicht op misbruik van alcohol in de openbare ruimte en het verkeer te 

(laten) controleren.   

 

Thema: Doelgroepen 

13. We spreken met jongeren in plaats van over jongeren 

 

Toelichting: 

Jongeren hebben een eigen mening die gehoord en gerespecteerd moet worden. Overleg moet de basis zijn van 

eventueel noodzakelijke veranderingen. Ideeën die door jongeren zelf worden ingebracht, hebben meer draagvlak en 

zullen in de uitvoering meer succes hebben. De gemeente moet daarbij het volgende doen. 

> De gemeente heeft op reguliere basis overleg met alle jongerenorganisaties in de gemeente. 

> De gemeente betrekt jongerenorganisaties en jongeren actief bij besluiten die hen aangaan door het instellen van 

een jongerenadviesraad. Deze adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die 

jongeren raken.  De Stichting Jeugdwerk Zuidplas krijgt hierin een coördinerende taak. 

 

14. Actieve ouderen zijn een belangrijke groep in de actieve, vitale gemeente 

 

Toelichting:. 

Door de vergrijzing zal het aandeel ouderen ook in onze gemeente steeds groter worden. Iedere oudere moet zelf 

kunnen kiezen op welke wijze hij/zij de oude dag inricht.  Iedere oudere die actief blijft, zal langer kunnen genieten 

van het leven dat hij wenst. Van ouderen die een brok aan levenservaring hebben, kan de gemeenschap veel leren. In 

het bijzonder de interactie tussen ouderen en jongeren zorgt voor een dubbele dynamiek, waarbij beide groepen baat 

hebben. De gemeente heeft hier een ondersteunende rol als volgt. 

> Iedere oudere voorziet in zijn eigen levensbehoeften, maar als een oudere hulp nodig heeft zorgt de gemeente 

dat er voldoende voorzieningen zijn om hem of haar te steunen. 

> De gemeente stimuleert dat voorzieningen (vrijwilligersorganisaties, patiëntenverenigingen, mantelzorg, 

specifieke voorzieningen zoals het hospice) voor mensen die zorg behoeven, in stand blijven. 
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Thema: Werkgelegenheid 

15. De gemeente geeft met haar personeelsbeleid het goede voorbeeld aan andere werkgevers 

 

Toelichting: 

Binnen het principe van goed voorbeeld doet goed volgen, moet de gemeente binnen haar personeelsbeleid maximaal 

insteken op goed werkgeverschap. Dat betekent onder meer het volgende.  

> Het beleid van de gemeente is erop gericht dat de organisatie een afspiegeling vormt van de samenleving. Er is 

ruimte voor diversiteit. 

> Het beleid is erop gericht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie aan het werk te 

krijgen. 

> De gemeente heeft een actief stagebeleid. 

 

16. Social Return on Investment (SROI) wordt altijd toegepast in aanbestedingen en opdrachtverstrekking 

 

Toelichting: 

De regeling Social Return on Investment (SROI) biedt de gemeente de mogelijkheid om in aanbestedingen eisen te 

stellen die leiden tot inzet van bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidshandicap. De gemeente 

moet daartoe het volgende doen. 

> De gemeente eist in elk van haar aanbestedingen 10% SROI. 

> Opdrachtnemers dienen door middel van een rapportage aan te tonen dat zij aan de SROI-eisen hebben voldaan. 

> Hierop wordt strak toegezien en een boete opgelegd indien de opdrachtnemer zich hieraan niet houdt. Deze 

boete wordt door de gemeente gebruikt voor social return activiteiten. 

 

Thema: Lokale economie 

17. Zuidplas stimuleert voorzieningen voor MKB en ZZP-ers 

 

Toelichting: 

Zuidplas ligt ingeklemd tussen de grote steden Rotterdam, Gouda en Zoetermeer. Alle drie steden met grote 

kantorenparken en industrie. Grote bedrijven zullen vanwege de betere infrastructuur vaak uitwijken naar de grote 

stad. Zuidplas moet zich daarom richten op kleinschalige voorzieningen voor MKB en ZZP-ers. Deze groepen moeten 

binnen de gewenste kleinschaligheid de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Voor de gemeente betekent dit het 

volgende. 

> De gemeente komt met maatwerk tegemoet aan specifieke vragen van de ondernemer. 

> De gemeente stimuleert dat grote kantoorpanden worden omgebouwd tot geschikte kleine units voor meerdere 

ondernemers. 

 

18. Zuidplas ontwikkelt pas nieuwe bedrijventerreinen als de bestaande terreinen vol zijn en leegstand is 

weggewerkt 

 

Toelichting: 

Overheden worden vaak door geld gedreven enthousiast om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen ten koste van 

de groene ruimte terwijl oudere terreinen verpauperen en leegstand vertonen. Ook in Zuidplas zijn op de huidige 

bedrijventerreinen nog kavels onbebouwd en staan veel kantoren en bedrijfspanden leeg. Vanuit het principe van 

duurzaamheid en het behoud van groen dient de gemeente pas nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen als alle 

huidige bedrijventerreinen vol zijn. 

 

19. Winkelopening op zondag is eigen keuze van ondernemer 
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Toelichting:  

Voor D66 staat keuzevrijheid voorop, ook als het gaat om de openingstijden van winkels. Als winkels het hele 

weekend geopend zijn, geeft dat mensen meer vrijheid hun huishouden te organiseren. Veel jonge, werkende ouders 

bijvoorbeeld hebben het doordeweeks druk met werken en het halen en brengen van de kinderen. Op zaterdag gaan 

ze met de kinderen naar sport, zwemles en feestjes. Het is dan fijn als je ook op zondag de mogelijkheid hebt om 

boodschappen te doen. 

D66 is tegen betutteling en vindt dat winkeliers vooral zelf moeten bepalen wanneer ze open zijn. Het is uiteraard 

niet verplicht om op zondag open te gaan, zoals dat nu ook niet verplicht is voor koopavonden. In Zuidplas zouden 

ondernemers in goed overleg met elkaar invulling kunnen geven aan de winkelopeningstijden, bijvoorbeeld per dorp 

of winkelcentrum. 

Ruimere winkeltijden biedt ondernemers in Zuidplas ook alle ruimte om te blijven concurreren. In Nesselande, 

Alexandrium, Rotterdam, Zoetermeer en Gouda neemt het aantal winkels met zondagsopenstelling toe, waardoor 

onze lokale winkeliers omzet mislopen. Bovendien groeit de concurrentie van internetwinkels, die zelfs alle dagen en 

uren van het jaar open zijn. 

 

Terrein: FINANCIEEL 

Thema: gemeentebegroting 

20. De gemeente verstrekt heldere en eenvoudige rapportages van haar financiële cijfers  

 

Toelichting: 

De gemeente moet een deugdelijk financieel beleid voeren. Hierbij hoort ook dat het voor iedereen helder is wat de 

gemeente doet en welke financiële middelen daarvoor worden ingezet. De gemeente moet daartoe het volgende doen. 

> In de rapportages die worden gemaakt binnen de planning- en controlcyclus zijn de cijfers een duidelijke 

weergave van de activiteiten die de gemeente uitvoert. 

> In elk raadsvoorstel met financiële consequenties wordt aangegeven: 

 Of en hoe het besluit past in de vastgestelde begroting; 

 Wat de gevolgen van het voorstel zijn voor de algemene reserve dan wel bestemmingsreserve voor zover van 

toepassing; 

 Wat de gevolgen van het voorstel zijn voor het risicoprofiel en weerstandsvermogen van de gemeente. 

> Er komt jaarlijks een publieksvriendelijke versie van de begroting voor het volgende jaar, waarbij inzicht wordt 

gegeven in de doelstellingen en financiële dekking. 

> Er komt jaarlijks een publieksvriendelijke versie van de voorjaarsnota en de jaarrekening, waarin de resultaten 

over het afgelopen jaar worden verantwoord in relatie tot de eerder gestelde doelen. 

 

21. Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst 

 

Toelichting: 

De gemeente moet streven naar een sluitende begroting, niet alleen in meerjarenperspectief maar ook voor ieder 

kalenderjaar. Een gezond financieel beleid houdt verder het volgende in.  

> Het weerstandsvermogen van de gemeente dient ruim voldoende tot goed te zijn. 

> Tegenvallers in de begroting moeten binnen de eigen afdeling opgevangen worden. Indien dit absoluut 

onmogelijk is, wordt met de Raad overlegd om de begroting alsnog sluitend te krijgen door bezuinigingen op 

ander begrotingsonderdelen. 

> Meevallers in de begroting worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve die van toepassing is, dan wel de 

algemene reserve. 

> Toekomstige financiële overschotten mogen niet gebruikt worden om huidige tekorten te dekken. Kosten 

worden genomen bij inschatting/aangaan van de verplichting en opbrengsten/overschotten dienen te worden 

gerealiseerd voordat ze worden genomen. 

> Er mogen geen financiële voorschotten worden genomen op de toekomst. De generaties na ons mogen niet 

opgezadeld worden met slechte financiële besluiten van nu. 
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22. Bezuinigingen vanuit het Rijk met gevolgen voor inkrimping van personeel kunnen nooit zonder een 

takendiscussie 

 

Toelichting: 

Als de verwachtingen uitkomen zullen er de komende jaren nog meer bezuinigingen nodig zijn door de verlaging van 

de algemene uitkering van het Rijk. Bezuinigingen op onderwijs en duurzaamheid zijn daarbij niet aan de orde. Tot 

inkrimping van de ambtelijke organisatie mag alleen worden besloten na zorgvuldige overweging en besluitvorming 

over uit te voeren taken.  

 

23. Lokale lasten zoals OZB, riool- en reinigingsrechten stijgen jaarlijks maximaal met de inflatie 

  

Toelichting: 

Het niveau van de lokale lasten voor de burgers dient de komende jaren niet structureel te worden verhoogd en mag 

maximaal met de inflatie stijgen – dit is géén must, wel een maximum. Voor de gemeente vormen lokale belastingen 

en heffingen geen sluitpost van de begroting.  

De gemeente dient een goede balans te vinden tussen wat ze doet en met welk geld ze dat doet. 

Een dreigende overschrijding van een begrotingspost betekent niet automatisch dat de lokale lasten voor de burger 

moeten stijgen. De nodige ruimte zal gevonden moeten worden door bezuiniging elders binnen de begroting. 

 

24. De verantwoordelijkheid van de gemeente gaat verder dan de gemeentegrenzen 

 

Toelichting: 

 Wat de gemeente doet of nalaat, kan ook invloed hebben op wat er buiten de gemeente gebeurt. In 

besluitvormingsprocessen over zowel interne projecten met een uitstraling naar omliggende gemeenten als het 

interne gebruik van externe gelden, moet de gemeente rekening houden met deze uitstralingseffecten. 

De gemeente zal dan ook zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, ook als het haar ‘eigen’ geld niet is. Alle 

infrastructurele projecten krijgen dezelfde zorgvuldige afweging of die nu vanuit gemeentegelden of door fondsen 

van andere overheden worden bekostigd. 

Regionale samenwerking heeft ook gevolgen voor partijen buiten onze gemeente. Deze partijen verdienen eenzelfde 

serieuze en zorgvuldige afweging van hun belangen als belanghebbenden binnen de gemeentegrenzen. 

 

25. Baat het, dan gaat het! De gemeente moet maximaal streven naar inkomstenverhogende activiteiten 

 

Toelichting: 

De focus bij de gemeente ligt vaak primair op beheersing van de kosten, de uitgavenkant. De gemeente kan zich 

echter ook richten op verhoging van haar inkomsten in plaats van in de bezuinigingsreflex te schieten. De gemeente 

moet investeren in projecten met maatschappelijk en financieel rendement. Investeringen kunnen bijdragen aan 

vermindering van uitgaven op een ander vlak. Zo leiden preventieprojecten tot afname van maatschappelijke kosten, 

herstelkosten en handhavingskosten. 

Ook kan de gemeente via vergunningen aan derden haar inkomsten verhogen, denk aan reclamebelasting, energie-

investeringstrajecten en deelname aan programma 's van algemeen maatschappelijk nut die inkomsten genereren. 
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Terrein: BESTUURLIJK 

Thema: Regionale Samenwerking 

26. Zuidplas houdt eigen regie bij regionale samenwerking 

 

Toelichting: 

De gemeente zoekt samenwerking in de regio met partners waarmee gezamenlijk het beste resultaat kan worden 

bereikt en houdt daarbij zelf de regie. Dat betekent in concreto het volgende.  

> Voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld in het Werkcenter, wordt samengewerkt met de gemeenten in het westen, 

met name Capelle aan den IJssel, omdat de meeste werkzoekenden hun banen in die regio vinden. 

> Voor jeugdzorg en andere zorg wordt samengewerkt met de gemeenten in Midden-Holland, mede omdat een 

aantal van de financieringsstromen vanuit het Rijk via de centrumgemeente Gouda lopen. 

> Voor uitvoerende werkzaamheden wordt maximaal ingezet op samenwerking met anderen, om op die wijze 

schaalvoordelen en dus kostenreductie te behalen. 

 

27. Brede openbare maatschappelijke discussie over fusies in de regio 

 

Toelichting: 

De komende 10 jaar is een grote druk te verwachten vanuit de provincie en het Rijk om verdergaand samen te 

werken en op termijn te fuseren met andere gemeenten in de regio.  In de komende vier jaar zal een discussie over 

een fusie onvermijdelijk zijn. De gemeente Zuidplas moet de komende vier jaar het initiatief nemen om een eigen 

visie te ontwikkelen op deze samenwerking en roep om fusie. Deze periode moet worden gebruikt om te komen tot 

een reële afweging van alternatieven en fasering van de gewenste ontwikkeling. Hiertoe is een brede 

maatschappelijke discussie nodig waarvoor de volgende bouwstenen vertrekpunt zijn.  

> Voor samenwerking in de regio wordt steeds gekeken met welke partners het beste resultaat bereikt kan worden 

voor inwoners en bedrijven. 

> In elke samenwerking staat het behoud van de eigen identiteit van elk van de dorpen voorop. Zuidplas en de 

regio zijn geen eenheidsworst. 

> In de samenwerking is steeds ruimte voor maatwerk, niet elk vraagstuk kent een oplossing in een generieke 

maatregel. 

> Bij iedere samenwerking moet worden getoetst of het mogelijk is de samenwerking ook weer te beëindigen 

zonder dat daar een te hoge prijs voor hoeft te worden betaald. Samenwerking op een bepaald vlak moet geen 

opmaat tot een fusie zijn.  

> De gemeente moet een discussie over fusie niet uit de weg gaan maar zelf  verschillende opties naast elkaar 

durven leggen: 

 Een fusie in oostelijke richting, bijvoorbeeld met Capelle aan den IJssel; 

 Een fusie in westelijke richting, bijvoorbeeld met Gouda; 

 Een fusie met meerdere dorpen in de regio, zonder grote centrum gemeente; 

 Een splitsing van de gemeente Zuidplas, waarbij de dorpen afzonderlijk zich aansluiten bij andere 

(fusie)gemeenten dan wel een fusie met delen van andere gemeenten, denk bijvoorbeeld aan Nesselande, 

Zevenkamp en Schollevaar; 

 Geen fusie. 

> Een fusiebesluit moet bewust worden genomen en mag niet iets zijn waarin we als Zuidplas geruisloos en 

ongemerkt verzeild raken. 

 

Thema: Publieksvriendelijke overheid 

28. Openingstijden van gemeentelijke diensten sluiten aan bij de behoeften van inwoners en bedrijven 

 

Toelichting: 

In 2013 zijn de openingstijden van de publieksbalie bij het gemeentehuis verbeterd door het invoeren van twee 

avondopeningen en de mogelijkheid tot het maken van afspraken zodat de wachttijd kan worden bekort. Verdere 
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verbetering van de openstelling van gemeentelijke voorzieningen is mogelijk door nog meer aansluiting bij de 

wensen van inwoners en bedrijven door de volgende maatregelen.  

> Opening van het gemeentehuis op woensdagmiddag, zodat aanvragen voor schoolgaande kinderen kunnen 

worden gedaan op de middag dat de kinderen vrij zijn. 

> Uitbreiding van de openingstijden van de afvalbrengstations met in ieder geval minimaal één avondopening per 

week. 

> Wachttijden voor verschillende gemeentelijke diensten zoveel mogelijk te verkleinen door het werken op 

afspraak. 

 

29. Correspondentie met inwoners en bedrijven wordt snel en adequaat afgehandeld 

 

Toelichting: 

Er worden nog te vaak klachten gehoord van inwoners en bedrijven dat op hun vragen geen of veel te laat antwoord 

wordt gegeven. Ook worden nog regelmatig wettelijke termijnen overschreden als het gaat om ingediende bezwaren. 

De gemeente dient daarom het volgende te doen.  

> Op brieven, e-mails en andere correspondentie volgt binnen twee weken antwoord. Bij meer ingewikkelde 

vragen, die meer uitzoekwerk vragen, laat de gemeente binnen twee weken weten wanneer een antwoord mag 

worden verwacht. Hierbij geldt dat “nee” ook een antwoord is. 

> De gemeente komt wettelijke termijnen, bij bijvoorbeeld bezwaarschriften, altijd na. 

> De gemeente neemt inwoners en bedrijven serieus en komt bij beantwoording ook echt tegemoet aan de vraag of 

klacht van de inwoner, binnen de juridische en financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. 

> De insteek bij iedere contact met de burger moet er één zijn van: ‘de burger wordt geholpen, zoals degene die 

helpt, zelf geholpen wil worden als hij zich zelf wendt tot de overheid’. 

 

30. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke ombudsman aan 

 

Toelichting:  

Inwoners en bedrijven hebben vele mogelijkheden om met de gemeente in overleg te treden. Dit kan in formele 

procedures, bijvoorbeeld door inspraak of bezwaar  of door het indienen van een klacht. Dit kan ook minder formeel 

door het stellen van vragen per brief, e-mail of telefonisch. Indien de inwoner of het bedrijf klachten heeft over de 

handelwijze van de gemeente moet deze ook bij een onafhankelijke ombudsman terecht kunnen. Deze kan eventueel 

worden aangesteld in samenwerking met andere gemeenten. 

 

Thema: Burgerparticipatie 

31. Burgerparticipatie is een basisrecht van alle inwoners   

 

Toelichting: 

De gemeente betrekt de burger bij alle grotere plannen voor verandering van de leef- en woonomgeving in de dorpen 

in de vorm van burgerparticipatie. Participatie is meer dan alleen informeren en de mogelijkheid tot inspraak. Het 

gaat in essentie om het samen met alle betrokkenen ontwikkelen van plannen zodat de gehele gemeenschap er beter 

van wordt. Als de burgers actief deelnemen aan de planvorming en de plannen onderschrijven, is burgerparticipatie 

geslaagd.  
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32. De gemeente heeft de plicht betrokkenen proactief te benaderen en consulteren 

 

Toelichting: 

Het is niet voldoende om inwoners en bedrijven  te informeren via de gemeentepagina’s en overheid.nl. Over alle 

plannen die hen aangaan moet de gemeente direct betrokken burgers en bedrijven tijdig raadplegen. Deze proactieve 

consultatie van de belanghebbenden levert een breder draagvlak op.  

Het proces van informatievoorziening en consultatie moet onderdeel uitmaken van het beleidsvormingsproces, 

transparant zijn en openbaar toegankelijk. De uitkomsten van de consultatie en wat daarvan is meegenomen en wat 

niet, moet in plannen en raadsvoorstellen helder worden  aangegeven.  

 

Terrein: PUBLIEKE RUIMTE 

Thema: Recreatiewoningen 

33. Iedere burger die vòòr 1 januari 2010 permanent in een recreatiewoning woonde, krijgt éénmalig een 

persoonlijke gedoogbeschikking 

 

Toelichting: 

Bij bestemmingsplannen geldt op basis van ruimtelijke principes een woonbestemming of een recreatiebestemming. 

Als het bestemmingsplan dit niet mogelijk maakt, kan permanente bewoning op recreatieparken als algemene regel 

dus niet worden toegestaan.  

Maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Voor parken waar in het verleden geen 100% duidelijkheid is gegeven over 

wat wel en niet is toegestaan, geeft de gemeente persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af om te voorkomen dat 

mensen in financiële problemen komen als zij noodgedwongen moeten verhuizen. Hierbij geldt 1 januari 2010, de 

fusiedatum van de gemeente, als grensdatum.  

Verder moet de gemeente duidelijk communiceren naar huidige en nieuwe eigenaren – al dan niet via de besturen 

van de parken – wat wel en niet is toegestaan binnen de geldende bestemming teneinde nieuwe permanente 

bewoning te voorkomen. 

 

Thema: Ruimtelijke plannen 

34. Zuidplas blijft een groene gemeente en een groene buffer tussen grote steden 

 

Toelichting: 

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten altijd in het teken staan van het behoud van Zuidplas als aantrekkelijke 

gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Groen buiten de woongebieden moet behouden blijven en daar 

waar mogelijk worden versterkt. Dit is belangrijk voor het milieu, maar ook voor een aantrekkelijk woonklimaat met 

goede mogelijkheden om te recreëren.  

Het huidige niveau van groen in de wijken wordt als minimum gedefinieerd. 

Tussen de dorpen van Zuidplas blijft een herkenbare groene buffer intact. 

 

35. Speelvoorzieningen en voldoende speelruimte in de wijken blijven gehandhaafd  

 

Toelichting: 

Verdichting en bouwen aan bestaande kernen is nodig om de dorpen vitaal te houden. Dat mag niet ten koste gaan 

van speelvoorzieningen en openbare ruimte voor sport en spel door kinderen en jongeren in de wijken. Ook bij 

nieuwe ontwikkelingen in de wijk zorgt de gemeente dat er  voldoende speelruimte en voorzieningen overblijven. 

Als de aanwezigheid van speelvoorzieningen negatieve effecten heeft op de omgeving moet de gemeente zoeken naar 

verbeteren van de situatie. Verwijderen van de speelvoorziening is daarbij een uiterste middel dat vermeden moet 

worden. 



Verkiezingsprogramma D66 Zuidplas 2014 - 2018  

31 

36. De gemeente staat open voor plannen van inwoners en bedrijven op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Toelichting: 

Bij plannen van inwoners en bedrijven voor onder andere nieuwbouw, renovatie en (woning)uitbreiding, is de 

invalshoek van de gemeente er een die gericht is op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. De gemeente 

denkt mee in hoe de plannen te realiseren en helpt de benodigde stappen, zoals het aanvragen van de vergunning of 

het laten opstellen van benodigde stukken, goed te doorlopen.  

Daarbij mogen belangen van anderen niet uit het oog worden verloren. Daarom wordt degene die het initiatief neemt 

tot een ruimtelijk ontwikkeling ook verantwoordelijk gesteld om het overleg te starten met de andere 

belanghebbenden, zodat tegenstrijdigheden kunnen worden voorkomen en oplossingen kunnen worden gevonden. 

De gemeente dient hierbij te faciliteren. 

De kosten voor een ontwikkeling komen als regel te liggen bij degene die het initiatief neemt tot een ontwikkeling. 

Hiervoor kan een uitzondering gemaakt worden indien het belang van de ontwikkeling ook een breed algemeen 

belang dient.  

Het tegenovergestelde geldt ook: elk initiatief dat de gemeente geen geld kost, zal worden gehonoreerd als het 

algemeen belang niet in geding is. 

Bij deze open houding van de gemeente past een verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven om geen 

ontwikkelingen te starten die niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen en eventuele vergunningen, 

zonder hiervoor de procedures die daarvoor bestaan te doorlopen. 

Welstand wordt alleen toegepast in gebieden waar grote behoefte bestaat aan het behoud van het bestaande, zoals 

bijvoorbeeld het beschermd dorpsgezicht in Moordrecht.  

De gemeente wijst op basis van een beperkt aantal criteria op advies van een gemeentelijke monumentencommissie 

bepaalde gebouwen aan als gemeentelijk monument. 

 

37. Bestemmingsplannen bieden duidelijkheid aan belanghebbenden en zijn begrijpelijk voor inwoners 

 

Toelichting: 

De gemeente past een standaardprocedure toe bij nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen. In deze procedure 

komen steeds aan de orde: de definities en de structuur van het plan zelf maar ook  de wijze waarop wordt omgegaan 

met inspraak en beantwoording van bezwaren. Het wordt voor inwoners daarmee makkelijker de weg in de 

bestemmingsplannen te vinden. De procedures die ze kunnen volgen om voor hun belangen op te komen, worden 

daarmee ook direct duidelijk.  

Bestemmingsplannen moeten helderheid bieden aan bewoners en bedrijven over wat wel en niet is toegestaan en 

welke ontwikkelingen zijn voorzien. 

Bij de wettelijke 10-jaarlijkse actualisatie van bestemmingsplannen wordt als regel gekozen voor conserverende 

bestemmingsplannen als volgt. 

> Bestemd wordt wat is toegestaan in bestaande bestemmingsplannen en wat reeds is vergund. 

> De actualisaties worden zeer ruim van te voren aangekondigd zodat bewoners en bedrijven die een ontwikkeling 

verwerkt willen hebben in deze actualisatie ruim de tijd hebben om de onderbouwingen die daarvoor nodig zijn 

aan te leveren aan de gemeente. 
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Thema: Ontwikkeling Zuidplaspolder 

38. De Zuidplaspolder: toekomstvast en duurzaam ontwikkelen naar realistische behoefte 

 

Toelichting: 

D66 Zuidplas wil geen pessimisme over de toekomst van de Zuidplaspolder, wel realisme over het tijdpad van de 

ontwikkeling, op basis van de uiteindelijke daadwerkelijke woningbehoefte. De gemeente moet daarom het volgende 

doen. 

> Ontwikkelen naar behoefte, niet bouwen voor leegstand. 

> Risico’s voor de gemeente (met name financieel) beperken door: 

 Contractvormen die niet eenzijdig zijn te breken door projectontwikkelaars, referte de ervaringen met het 

project Ontwikkeling voormalig gemeentehuis Zevenhuizen; 

 Alleen gronden verwerven of uitnemen uit de Grondbank als duidelijkheid is of de risico’s te dragen zijn 

voor de gemeente; 

 Goede afspraken te maken met andere partijen zoals provincie en buurgemeenten over ontwikkelingen en 

afdrachten. 

> Toekomst-vast ontwikkelen door: 

 Nu na te denken over de behoeften over 20, 50 en 100 jaar. Niet alleen qua aantallen woningen, maar ook 

qua type woningen; 

 De ontwikkeling zo te laten plaatsvinden dat het aantrekkelijk is om in dit gebied te wonen, met aandacht 

voor behoud van groen om te recreëren, goede bereikbaarheid en goede voorzieningen;  

 Woningen zo te bouwen dat ze zich mee kunnen ontwikkelen met bewoners (van jong gezin tot 

grootouders). 

> Bouwen op een wijze die: 

 een zo klein mogelijke footprint nalaat voor toekomstige generaties. Bijvoorbeeld door duurzame keuzes te 

maken in materialen en werkwijze; 

 ervoor zorgt dat ook het wonen en leven in de woningen een zo klein mogelijke footprint nalaat voor 

toekomstige generaties. Bijvoorbeeld door eisen te stellen op het gebied van energieneutraal wonen en 

gebruik van regenwater voor sanitaire voorzieningen. 

> De ontwikkeling van een vijfde dorp niet te laten plaatsvinden zolang daaraan geen behoefte is gebleken.  

 

Thema: Onderhoud publieke ruimte 

39. Burgers en bedrijven krijgen de vrijheid zelf een hoger onderhoudsniveau te realiseren 

 

Toelichting: 

De gemeente heeft een beperkt onderhoudsbudget en moet dat zo efficiënt mogelijk inzetten. Als er voor specifieke 

locaties bij belanghebbende inwoners of bedrijven behoefte is om een hoger onderhoudsniveau te realiseren dan zal 

de gemeente dit toestaan en zo nodig faciliteren. Dit wordt als volgt vorm gegeven.  

> Lokaal groenonderhoud zonder inzet door of vanwege de gemeente door burgers en bedrijven zelf moet altijd 

kunnen. 

> De gemeente ondersteunt en faciliteert kleinschalige initiatieven die de leefbaarheid verhogen. 

> De gemeente heeft informatie over de mogelijkheden uitgewerkt en een werkwijze paraat. 
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Thema: Duurzaamheid  

40. Zuidplas in top 10 duurzaamste gemeente van Nederland 

 

Toelichting: 

Zuidplas bevindt zich op het gebied van duurzaamheid in de achterhoede van Nederlandse gemeenten. De gemeente 

moet dan ook een volledige revitalisering van haar duurzaamheidsbeleid realiseren en daarmee  een snelle stijging op 

de duurzaamheidsladder van Nederlandse gemeenten. Dit kan alleen door het begrip 'duurzaam' in alle aspecten van 

het gemeentebeleid te laten terugkomen. 

 

Thema: Bereikbaarheid en mobiliteit 

41. Fietsers- en voetgangersveiligheid en openbaar vervoer gaan vòòr op meer asfalt en  doorstroming van 

autoverkeer 

 

Toelichting: 

Bereikbaarheid is essentieel voor een gemeente waar de meeste inwoners forenzen zijn. De capaciteit van de aan- en 

afvoerwegen voor autoverkeer laat op diverse plaatsen te wensen over. De gemeente moet haar uiterste best doen om 

knelpunten op te lossen.  

De ligging van de gemeente met de snelwegen A20 en A12 en twee spoorlijnen op haar grondgebied biedt echter ook 

nieuwe kansen voor verbetering van de mobiliteit van inwoners. De gemeente moet  in de komende raadsperiode de 

mogelijkheden voor een NS-station in Zevenhuizen verkennen.  

De gemeente moet met prioriteit voorzieningen voor fietsers en voetgangers versterken door: 

> In de regio gesprekken aan te gaan met andere gemeenten over fietssnelpaden zodat fietsen in het woon-

werkverkeer een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto. 

> Binnen de bebouwde kom de fietser op een doorgaand fietspad voorrang te geven op de auto. 

> Oversteekplaatsen voor fietsers veiliger te maken. 

> Gebruik van de fiets voor korte afstanden te promoten. 

> Verkeersexamen op basisscholen te behouden in overleg met VVN . 

> Oversteken op voetgangersoversteekplaatsen met rollator en rolstoel fysiek en veilig mogelijk te maken. 
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De richtingwijzers van D66 
 
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de 
ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. 
 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We staan 
voor de vrijheid van mensen om zichzelf te ontplooien. Op school, in hun baan of met hun eigen bedrijf. Kansen voor 
iedereen met ambitie. Vrije mensen die niet beperkt mogen worden door starre systemen, strikte regels of 
ontoereikende stempels en vooroordelen. Mensen die vrij zijn om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, 
geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor biedt D66 
maximaal de ruimte. 
  

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele 
wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in 
deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij 
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 
  

Beloon de prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die 
verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die 
uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin 
iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Een samenleving waarin iedereen zich op zijn 
eigen manier kan ontwikkelen. 
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in 
het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet 
kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderling verbonden, in vertrouwen, met zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. D66 toont betrokkenheid bij 
mensen met tegenslag. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om  
zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal. 
 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons 
heen en voor onze omgeving. De aarde is geen gebruiksartikel. We moeten stoppen met het uitputten en vervuilen 
van onze leefomgeving. D66 houdt rekening met toekomstige generaties. D66 wil investeren in deze toekomst en is 
voor schone energie en een duurzame economie. 
 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht 
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van 
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor 
onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer 
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. We leven in een rechtsstaat gestoeld op 
vrijheden. 
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