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WOORD VOORAF
Vier jaar vooruit met de VVD in Woudenberg!
Met trots kijken we terug de naar afgelopen vier jaar waarin de VVD weer terug is in onze
gemeente. We zijn inmiddels niet meer weg te denken; in elke raads- en

raadscommissievergadering laat de VVD haar liberale mening horen en beslist zij mee over
voorgestelde maatregelen. Ondanks een nog kleine bezetting heeft de VVD-fractie op
belangrijke terreinen een aantoonbare positieve invloed gehad.

Zo hebben wij onder meer de wegbezuiniging van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA) verhinderd en hebben we unaniem steun gekregen voor ons voorstel meer draagvlak

te creëren bij partijen die betrokken zijn bij bestemmingsplannen en woningbouwprojecten.
Aanleiding hiervoor was het achterblijven van de communicatie rondom het bouwproject “de
Grift”. Maar, er blijft nog veel te doen!

Als liberale partij vindt de VVD dat burgers zelf goed weten wat goed of niet goed voor ze is.
Er is geen grote overheid nodig om alles te regelen. De samenleving is maar ten dele

‘maakbaar’. Daarnaast vinden wij dat alles wat door deelname aan het arbeidsproces wordt
verdiend niet door de overheid met hoge belastingen moet worden geïnd en vervolgens via
toeslagen en subsidies weer wordt teruggegeven. Ook niet door een gemeente.

Vrijheid is van groot belang voor een liberaal. We moeten echter bedenken dat je eigen
vrijheid begrenst wordt door de vrijheid van je mede-Woudenberger. Helaas wordt dit nog
wel eens vergeten. De VVD is van oordeel dat alleen een samenhangend liberaal beleid
binnen onze pluriforme gemeente leidt tot wenselijke oplossingen. Daar, waar deze

oplossingen liggen op regionaal niveau, stemmen wij af met zusterpartijen in de omringende
gemeenten of maken wij gebruik van de beschikbare landelijke ondersteuningsfaciliteiten
van de VVD.

Wij blijven ons daar sterk voor maken in Woudenberg, ook de komende vier jaar.

VVD Woudenberg
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SPEERPUNTEN VVD WOUDENBERG

Veiligheid

- Voor duidelijke regels en zichtbaarheid

Ondernemend

- Voor initiatiefrijke ondernemers én gemeente

Transparant

- Voor heldere en concrete besluitvorming

Voor jong en oud

- Voor wie zich zelf kan redden en voor wie hulp nodig heeft

Toegankelijk

- Voor een eenvoudig toegankelijke en efficiënte overheid
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1

ECONOMIE

Algemeen
Ons land is een handelsnatie, van oudsher. Wij verdienen ons geld vooral door handel te
drijven in binnen- én buitenland. Internationale ontwikkelingen zijn hierdoor van grote

invloed op onze Nederlandse economie, zo ook voor onze lokale Woudenbergse economie.
Na een periode van stagnatie staan de economische indicatoren weer op groen. Door het
teruggekeerd optimisme kunnen we daar ook in Woudenberg van profiteren.
Naast transportbedrijven, industriële bedrijvigheid en MKB ondernemingen is recreatie en

toerisme een belangrijke bron van inkomsten in Woudenberg. Wij ondersteunen daarom ook
de recreatieve ondernemers. Daarnaast zien wij het belang van ondernemers in de

agrarische sector. Wij willen de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor deze en
andere sectoren verder kunnen groeien en doorontwikkelen.
De VVD Woudenberg staat ervoor dat iedereen die kán werken dat ook doet. De beste sociale
voorziening is een betaalde baan. Wij zien er op toe dat de gemeente op lokaal niveau
bijdraagt aan het behouden én het creëren van betaald werk voor haar inwoners.

1.1 Ondernemerschap


De VVD Woudenberg stimuleert een positief ondernemersklimaat, met een minimum
aan belemmerende overheidsregels, goede verbindingswegen, snellere

vergunningverlening en bundeling van handhavingsactiviteiten. Nieuwe initiatieven
van startende ondernemers krijgen een kans, waarbij terughoudend moet worden
omgesprongen met subsidies. Wij zetten in op een efficiënte inrichting van de
bestaande bedrijventerreinen en beschikbare bedrijfspanden in het centrum.


Een levendig centrum is van groot belang voor de sfeer en bedrijvigheid. Meer

zichtbare acquisitie en andere wervende activiteiten juichen wij toe. Denk hierbij aan
promotionele evenementen op het gebied van sport en cultuur. Ook het nadrukkelijk
ondersteunen van startende ondernemers werkt positief door het uitbreiden van

handvatten voor vergunningaanvraag op de gemeentesite en het tijdelijk beschikbaar
stellen van faciliteiten zoals leegstaande ruimten.


Doelgericht overleg tussen de gemeente en het bedrijfsleven geeft meer inzicht in
ondernemersbehoeften, zodat de betreffende regelgeving kan worden gestroomlijnd.



Ondernemers moeten in staat worden gesteld zelf openingstijden vast te stellen, zo

ook op zon- en feestdagen. Ruime openstelling van winkels en horeca draagt tevens
bij aan een levendig en toeristisch aantrekkelijk Woudenberg.
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1.2 Werk en Inkomen


Een betaalde baan is de beste sociale voorziening. Voor de groep mensen die niet
zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt moeten realistische afspraken

worden gemaakt tussen werknemersvertegenwoordigers en werkgevers; het in dienst
nemen van deze mensen dient te geschieden op basis van vrijwilligheid.


Wij ondersteunen opleidings- en herscholingsactiviteiten om de weg naar een

betaalde baan zo kort mogelijk te houden. Slechts als er uiteindelijk voor iemand
geen zicht is op een betaalde baan, dan is het stelsel van sociale zekerheid een
vangnet. Een positief voorbeeld is de inzet van Amfors-medewerkers.


De VVD Woudenberg wil dat er altijd prikkels blijven bestaan om weer aan werk te
komen. Het weer aan de slag gaan moet lonen. De gemeente steunt hierbij actief,
waarbij wij, zoals genoemd, vooral denken aan het vergoeden van opleiding en

(her)scholing. Van belang is dat het gat tussen uitkering en minimumloon groot
genoeg is om de stap naar betaald werk te wíllen maken.

1.3 Toerisme en recreatie


De ligging van onze gemeente, tussen Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, is

de basis voor een aantrekkelijk toeristisch klimaat. Het is van groot belang dat deze
toeristische mogelijkheden optimaal benut worden. Het openbaar karakter van de
recreatiegebieden wordt bevorderd door goede bereikbaarheid, goede
bewegwijzering en voldoende parkeergelegenheid.


De VVD Woudenberg is voorstander van het positief tegemoet treden van

(agrarische) ondernemers bij mogelijkheden van recreatieve nevenactiviteiten zoals
bijvoorbeeld kano verhuur. Daarbij horen geen regels en belemmeringen met een
onduidelijk doel.


Ten aanzien van het Henschotermeer vertrouwen wij erop dat de gemeente op een
enthousiaste en soepele wijze tegemoet treedt naar de nieuwe exploitant. De

gemeente moet streven naar voorzieningen met beter rendement zodat het gebied
haar eigen beheerskosten kan dragen. Het gebied kan, naast culturele activiteiten en
recreatie, vaker worden ingezet voor sport, spel en evenementen. Wij vinden heldere
vergunningregels en het mogelijk maken van kostendekkende activiteiten daarbij
onvermijdbaar. Dit zal een impuls zijn voor Woudenberg.


De opbrengst uit de toeristenbelasting dient binnen deze sector te worden besteed.
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1.4 Agrarische sector


De agrarische sector is op landelijk en lokaal niveau van groot economisch belang.

Deze sector omvat tevens diverse toeleveranciers en afnemers van landbouwers en
(pluim)veehouders. Agrariërs zijn ondernemers en ondervinden dus ook alle

bedrijfsrisico's. De VVD Woudenberg wil hun bedrijfsvoering ondersteunen en
innovatie stimuleren door (onnodige) regels en belemmeringen weg te nemen of te
verminderen. Dit geldt met name voor het gebruik van duurzame energiebronnen.


Onze gemeente Woudenberg is zowel een gemeente met een agrarisch karakter als
een aantrekkelijke woongemeente. De agrarische bedrijfsvoering dient in een goede
balans te zijn met wenselijke economische ontwikkelingen (woonklimaat;
werkgelegenheid; toerisme e.d.)



Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met

nevenactiviteiten op het gebied van zowel recreatie en toerisme als op het gebied van
natuurbeheer. Ook eventuele huisvesting van seizoensarbeiders en –medewerkers
kan daartoe behoren. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.
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2

SAMENLEVING

Algemeen

Woudenberg heeft een sterke sociale basis als het gaat om het verenigingsleven en de
kerkgemeenschappen en heeft daarbij een betrokken gemeentebestuur. Die basis is van
groot belang voor het welbevinden van ons Woudenbergers. Wij zijn een pluriforme
participatiesamenleving, waarbij iedereen elkaar een kans geeft om mee te doen.
De VVD Woudenberg geeft de voorkeur aan een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn
en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die niet volledig zelfstandig
kunnen functioneren, ondersteuning kunnen krijgen. Door de decentralisatie van de

jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft de komende tijd voor de
gemeente uitdagend. Voor ons staat voorop dat deze nieuwe taken niet mogen leiden tot
onnodige bureaucratisering.

Naast maatregelen om alcoholgebruik onder jeugdigen terug te dringen dient aan een
andere bedreiging aandacht te worden geschonken: cannabis en andere drugsgebruik! De
VVD wil dat de gemeente actie onderneemt. De prioriteitstelling van de surveillering en

handhaving dient te worden verhoogd, zowel via regionaal overleg met de politie (wijkagent),
als via taakstelling van de eigen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Evenzeer dient
de bereidheid tot het melden van geconstateerd ‘dealen’, het gebruik en afval te worden
bevorderd. Voorlichting speelt hierbij een belangrijke rol; wij willen dat de gemeente
initiatief neemt voor voorlichting op scholen en bij verenigingen.

2.1 Zorg en Wmo


Het decentraliseren van zorgtaken ziet de VVD Woudenberg als positief. Wij vinden

dat er op deze wijze nauwkeurig en flexibel kan worden ingegaan op de individuele
zorgvraag.


Ons standpunt is: participatie naar vermogen. De kernvraag is dan niet: “waar heb ik
recht op?” maar: “wat heb ik nodig om mee te kunnen blijven doen?”.



Wij vinden dat de gemeente goede - regionale - afspraken dient te maken met
huisartsen ("eerstelijns") en andere zorgverleners ("tweedelijns"). Op deze wijze kan

worden bewaakt dat de kosten beheersbaar blijven. In deze zin zullen wij de rol van
de gemeente in de opgerichte Coöperatie, als deelnemer én eindverantwoordelijke,
kritisch volgen.


Wij staan positief tegenover activiteiten die Woudenbergers uit een mogelijk
isolement kunnen halen. Daarbij denken we niet alleen aan activiteiten in De Kleine

Schans (biljarten; Altzheimercafé e.d.) maar ook aan die in het Cultuurhuis (Coalitie
Erbij/Samen op Zondag; Repaircafé; Lunchcultuurtje e.d.).
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Wij vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente optimaal rekening houdt met de
gevraagde en ongevraagde adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein.

2.2 Jeugd


Als VVD Woudenberg zijn wij van mening dat ieder kind ongestoord moet kunnen

opgroeien in een veilige en leefbare omgeving. Daarvoor zijn in de eerste plaats de
ouders verantwoordelijk. In die gevallen waarin komt vast te staan dat ouders de
belangen van het kind schaden, zal de gemeente moeten ingrijpen.


De gemeente heeft een rol in de voorlichting over hulp bij huiselijk geweld,
kindermishandeling en andere kind-gerelateerde zaken. Wij zijn voor laagdrempelige
meldingsmogelijkheden, zodat tijdig en discreet ingrijpen mogelijk is. Ook bij
schuldhulpverlening speelt de gemeente een bemiddelende rol.



Ook in Woudenberg moeten we rekening houden met ontwikkelingen op het terrein

van jeugdveiligheid zoals cyberpesten en internetdaten . De VVD wil dat de gemeente
alert blijft op ongewenste ontwikkelingen en incidenten op dit terrein. Een goed

contact met scholen en ouders is daarbij essentieel, waarbij onder meer kan worden
gewezen op het meldpunt Cyberpesten en een actieve rol in de voorlichting.


Het buiten spelen en spelplezier hebben dient weer meer bevorderd te worden door

de openbare speelplaatsen en voorzieningen waarbij kinderen worden uitgedaagd om
actief te zijn in de buitenlucht.

2.3 Ouderen


Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, dient de gemeente zijn
verantwoordelijkheid nemen. Zij overleggen met de mantelzorger wat hij of zij zelf

kan doen en waar ondersteuning nodig is. Die ondersteuning wordt geregeld door de
gemeente.


Wij stimuleren de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen en voor zichzelf te zorgen. Zorg dient op deze wijze ook op maat afgestemd
te worden met betrokken instanties. Het stimuleren van deze wens dient ook tot
uiting te komen in de bestemmingsplannen van de gemeente.



De toenemende digitale transformatie van de samenleving mag niet leiden tot
vervreemding van ouderen. De gemeente dient de communicatie- en
informatievoorzieningen af te stemmen op de wensen van ouderen.



De gemeente heeft een signaleringsfunctie als het gaat om ouderen waarbij het
dreigt mis te gaan. Niet alleen vroegtijdig maar ook preventief.

Verkiezingsprogramma VVD Woudenberg 2018-2021

9



De gemeente is een belangrijke partner in het overleg tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. Financiële belemmeringen dienen flexibel te worden
geïnterpreteerd.



Senioren hebben recht op cliëntondersteuning: regelmatig zullen zij behoefte hebben
aan iemand die meedenkt bij het vaststellen van datgene dat zij nodig hebben en bij
de uitvoering daarvan. De gemeente dient dit te bewaken en zonodig actie te
ondernemen.

2.4 Sport


Sport is een belangrijke pijler binnen onze Woudenbergse samenleving. Bovendien
draagt sport bij aan een gezonde levensstijl voor jong en oud. Wij juichen het

organiseren toe van sportevenementen die voor een breed publiek toegankelijk zijn,
ook op zon- en feestdagen. De gemeente ondersteunt waar mogelijk

verenigingsinitiatieven. De regelgeving op dit terrein dient hiertoe eenvoudig en
duidelijk te zijn.


De VVD Woudenberg vindt dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich in deze
beperkt tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking. Met name
kunnen hier zogenoemde "g-teams" worden genoemd. De VVD wil bij

sportevenementen samenwerking bevorderen tussen verenigingen op het terrein van
het gebruik van velden en gebouwen, inzet van vrijwilligers en communicatie.

2.5 Cultuur


De VVD Woudenberg is van mening dat cultuur een serieuze bijdrage levert aan het
welbevinden in ons dorp. De gemeente dient initiatieven op dit terrein daarom

blijvend te faciliteren. Daarbij kan gedacht worden aan festiviteiten (met shantikoren, proeverij, Haantjesdag e.d.) maar ook aan activiteiten in het Cultuurhuis
(bibliotheek, cursusaanbod en de Oudheidkamer).


Wij vinden dat culturele activiteiten voor hun continuïteit niet afhankelijk mogen zijn
van alleen maar overheidssubsidie; organisatoren op dit terrein dienen eigen
inkomsten te genereren.

2.6 Onderwijs


Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen. Wij willen dan ook dat de
gemeente bevordert dat de scholen in Woudenberg zich primair concentreren op
kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en (sociale) vaardigheden
centraal staan.
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De VVD Woudenberg is van mening dat er adequate signalering van jonge kinderen
moet zijn die ófwel uitblinken ófwel waarbij een taal- en ontwikkelingsachterstand
wordt vastgesteld. Wij vinden dat aan deze kinderen meer aandacht moet worden

besteed. Wij bepleiten samenwerking van de diverse scholen in Woudenberg op dit
terrein; de gemeente kan hierbij ondersteunen.

2.7 Integratie


De VVD Woudenberg is zich bewust dat de gemeente uitvoering moet geven aan het

Rijksbeleid ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. Daarbij hoort dat op actieve
wijze huisvesting en inburgering van immigranten (statushouders) plaatsvindt. Hierbij
ambiëren wij een samenleving waarin iedereen meedoet.
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3

LEEFOMGEVING

Een voor iedereen prettige leefomgeving betekent de mogelijkheid om je vrij te kunnen

bewegen. Daarbij valt te denken aan goede bereikbaarheid en voldoende gelegenheid om de
eigen directe woonomgeving in te richten. De gemeentelijke overheid voert hierbij regie.

3.1 Verkeer


Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de lokale economie. De VVD zet

zich in om te zorgen voor een goede bereikbaarheid; dat is één van de kerntaken van
de gemeentelijke overheid.


Wij vinden het belangrijk dat de ervaringen van bewoners en winkeliers met ons
nieuwe dorpscentrum kritisch worden geëvalueerd. Met name dient er daarbij

aandacht te zijn voor verkeersveiligheid, parkeergemak en aantallen bezoekers.


Woudenberg kent een aantal plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is. Wij

vinden dat naar oplossingen moet worden gezocht voor verbetering van veiligheid bij
de Nico Bergstijnweg (toegenomen verkeersdrukte), het kruispunt bij de Fiat-garage
(onoverzichtelijk), de John F. Kennedylaan bij de rotonde (onoverzichtelijk) en bij de
Jumbo-vestiging (krapte).


Goede en veilige routes moeten mensen verleiden om sneller te voet te gaan of de

fiets te nemen naar het dorpscentrum. Het laten staan van de auto verhoogt in een
kleine dorpskern als Woudenberg de leefbaarheid en veiligheid op straat. In de

evaluatie dient ook aandacht te zijn voor eventuele gevolgen van (snelle) elektrische
fietsen. De VVD Woudenberg is bovendien vóór het gratis houden van parkeerruimtes
("Blauwe Zone").


Handhaving van verkeersregels, met name ook in het nieuwe dorpscentrum, vinden
wij een vanzelfsprekende zaak.

3.2 Wonen


De VVD Woudenberg vindt dat er bij nieuwbouw vraaggericht gebouwd wordt. Wij
zijn voor uitgifte van meer vrije kavels en huisvesting op maat. Hierdoor kunnen
(toekomstige) bewoners hun eigen wensen en ideeën invullen en neemt het

woongenot toe. Initiatieven hiervoor uit de samenleving juichen wij toe. Bij alle
plannen wordt rekening gehouden met starters en statushouders.


Voor de inwoners van onze gemeente moet gemakkelijk en snel te zien zijn welke
mogelijkheden er zijn woningen uit te bouwen of andere aanpassingen aan te

brengen. De wettelijke kaders en gemeentelijke beleidsregels hierover dienen actueel
en digitaal beschikbaar te zijn.
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Wij zijn, gezien de toenemende kwaliteit van digitale communicatie, van mening dat
beroep of kantoor aan huis binnen ieder bestemmingsplan zo ruim mogelijk moet
worden toegestaan, natuurlijk met uitzondering van overlast gevende activiteiten.



De VVD Woudenberg is voorstander van globale bestemmingsplannen. Dit houdt in
dat er ruimte is voor verschillend gebruik (bestemming) binnen een locatie. Daarbij

geeft dit de mogelijk om initiatieven te kunnen faciliteren en leegstand van bedrijfsen winkelpanden tegen te gaan.


Wij willen dat wijzigingen, voortvloeiend uit de invoering van de nieuwe
Omgevingswet, duidelijk met de bewoners worden gecommuniceerd.



De huidige leegstand van enkele panden in de Dorpsstraat en de verpaupering als
gevolg daarvan draagt niet bij aan de uitstraling en winkelklimaat. Zonodig wil de

VVD Woudenberg een gewijzigde bestemming of uiteindelijk sloop van de panden
heroverwegen en sluit daarbij een oplossing vanuit de markt niet uit. Wij zijn voor
tijdelijke benutting (pop up stores, starters e.d.), hetgeen tenminste verpaupering
tegengaat. Hiervoor kan gekeken worden naar voorbeelden in andere gemeenten
waar ditzelfde probleem geldt.

3.3 Duurzaamheid


De VVD Woudenberg draagt graag bij aan een duurzame leefomgeving en is daarom
voorstander van het scheiden van afval. Wij zullen de ervaringen met de recent
ingevoerde Diftar-inzameling evenwel kritisch volgen.



Initiatieven die bijdragen tot duurzaamheid moeten eenvoudig en toegankelijk zijn.
Wij willen dat voor inwoners en bedrijven de regels voor het aanvragen en de

exploitatie van hulpmiddelen als windmolens, biogasinstallaties, zonnepanelen en
dergelijke, worden vereenvoudigd. Het aanvragen van dit soort hulpmiddelen op de
website van de gemeente moet voor een breed publiek duidelijk worden toegelicht.
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4

LOKAAL BESTUUR

Het heeft de voorkeur van de VVD Woudenberg dat wij de komende vier jaar andermaal als

zelfstandige gemeente functioneren. Wij zijn van mening dat er voldoende interne slagkracht
aanwezig is om het veelvoud aan taken dat op de gemeente afkomt te kunnen afhandelen.

Mocht hierin hulp van andere gemeenten of instanties noodzakelijk zijn dan wordt gekozen
voor een praktische en zichtbare samenwerking, waarbij het resultaat telt. In het algemeen
geniet samenwerking binnen de regio Eemland/Utrecht de voorkeur.

4.1 Veiligheid


De VVD Woudenberg ziet het waarborgen van veiligheid als één van de kerntaken van
de gemeente. Als iemand zich niet aan de regels houdt, moet daartegen passend

worden opgetreden. Handhaving van de regels is niet meer dan normaal. Wij denken
hierbij aan de handhaving van verkeersveiligheid en het optreden tegen overlastgevende burgers.


Meer investeren in veiligheid is noodzakelijk in deze tijd. Wij pleiten voor meer
wijkagenten of wijk-BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren), die hun wijk als
hun broekzak kennen. ‘Blauw’ op straat dat zichtbaar en direct aanspreekbaar is
maar ook respect afdwingt. Dit zal ook de aangiftebereidheid bevorderen.



Onze brandweer in Woudenberg is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn

onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. De gemeente
dient de afstemming van vrijwilligers met hun werkgevers een hoge prioriteit te
geven. Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de

brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeente. Dit mag wat ons betreft niet
ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.

4.2 Gemeentefinanciën


De VVD Woudenberg vindt dat bij transparante en gezonde overheidsfinanciering niet
meer wordt uitgegeven dan er aan belastinggelden binnenkomt. De begroting dient
sluitend te zijn. Financiële meevallers, zoals een lage rentestand, dienen aan de

burger te worden doorgegeven door verlaging van de jaarlijkse aanpassing van leges
en belastingen, zoals de OZB.


Wij vinden lage burgerlasten en evenwicht in gemeentelijke inkomsten en uitgaven zó
van belang, dat overwegingen voor wenselijke nieuwe uitgaven altijd gepaard dienen
te gaan met mogelijkheden tot beëindiging van bestaande activiteiten. In gevallen

van begrotingstekorten mag zeker ook naar het niveau van dienstverlening worden
gekeken. Tevens dient altijd te worden voorkomen dat incidentele financiële

meevallers worden gebruikt ter dekking van structurele (vaste) uitgaven. De VVD is
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tegen het doorschuiven van financiële lasten naar de toekomst en daarmee naar onze
kinderen!


De komende periode zal de gemeente ervaring opdoen met de nieuwe taken die
vanuit de Rijksoverheid zijn overgeheveld. De VVD Woudenberg zal deze

ontwikkelingen positief-kritisch blijven volgen. Gezonde gemeentefinanciën zullen
daarbij meer dan ooit moeten worden nagestreefd.

4.3 Algemeen bestuur


De overheid is er voor de burgers, niet andersom. Uit te voeren taken, opgedragen
door de gemeenteraad of door de Rijksoverheid, dienen doelgericht en doelmatig te
worden verricht. Wij ondersteunen regelmatige evaluatie, gerichte opleidingen en

efficiënte toepassing van informatietechnologie. Beschikbare kennis en ervaring van
andere gemeenten dient te worden gebruikt.


De VVD Woudenberg is voor minder regels. Minder regels zullen bijdragen aan
gemeentelijke efficiency en biedt daarmee de burger meer ruimte. Wij vinden dat vast
te stellen regels een geldigheidstermijn moeten krijgen.



De communicatie naar onze lokale krant de Woudenberger dient blijvend te worden
bevorderd. Daarnaast bieden nieuwe media mogelijkheden en is een digitaal loket

(24 uur per dag open) een vanzelfsprekendheid. Ook anderszins is het van belang dat
onze gemeente voor de inwoners goed bereikbaar is. Bij voorkeur dienen activiteiten

voor een bepaalde doelgoep (ouderen, ondernemers) bij één loket te kunnen worden
afgehandeld. Positieve communicatie komt ten goede aan de reputatie van ons
algemeen bestuur en daarmee aan onze gemeente Woudenberg!
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