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 De omgevingswet moet leiden tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen . De gemeente
regisseert en faciliteert de uitvoering.
 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om
hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan
actueel, gemakkelijk leesbaar en digitaal beschikbaar horen te zijn.
 Een wijziging in een bestemmingsplan mag nooit een ‘overval’ zijn. De gemeente stelt actief en op tijd
bewoners en inwoners op de hoogte van voor hun relevante wijzigingen in het bestemmingsplan.
 Woningbouwcorporaties moeten zich beperken tot kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen.
Corporaties zijn geen projectontwikkelaars.
 Kraken is strafbaar. Ontruiming van gekraakte panden vindt zo snel mogelijk plaats. De gemeente
ondersteunt eigenaren van gekraakte panden.
 Sociale huurwoningen mogen niet onderverhuurd worden via constructies als Airbnb.
 Welstandscommissie Hûs en Hiem wordt afgeschaft. Een eigen gemeentelijke commissie wordt
ingesteld.
 Voor senioren die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe
woonvormen.
 De gemeente gaat verrommeling van wijken en dorpen tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld.
Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Er komen strengere sancties op het
dumpen van afval op straat. De gemeentelijke opsporingsambtenaren spelen hierbij een belangrijke
rol in het controleren en bestraffen hiervan.
 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van
huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief
tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
 We zien graag dat er zoveel mogelijk afval gebruikt wordt voor nieuwe producten. Afval wordt
daarom gescheiden opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie en dus een succesvol
en rendabel hergebruik van reststoffen.
 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Verschillende
vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Tijdens de spits horen autowegen
voorrang te hebben op de vaarwegen. Bruggen zijn op die drukke momenten dicht.
 We zijn tegen het opnieuw beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug in het centrum van
Leeuwarden.
 Het recent ingevoerde betaald parkeren op zondag wordt weer afgeschaft.
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 Fietsers willen snel en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op
de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daar
horen goede stallingsruimtes bij. Ook voor e-bikes, elektrische scooters en bakfietsen. We pleiten
voor gelijkvormige voorrangsregels, zodat duidelijk is wie er voorrang heeft op rotondes en
kruisingen.
 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het OV is een aanvulling op het autoverkeer. Wij
zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van met passagiers. Daarom zijn we
terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting.
We zijn voorstander van vraaggestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven
ruimte aan deelauto’s, deelfietsen, de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.
 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee,
vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders
creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige
fietsroutes). Laat buurtbewoners, ondernemers en politiediensten samen kijken naar initiatieven om
de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren.
 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting
is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief
bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee
rekening kunnen houden en er minder ‘zoekverkeer’ is. De gemeente investeert in mogelijkheden om
realtime-informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelst zijn of
waar nog parkeerplekken over zijn.
 Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie zorgen
ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. We vinden milieuzones overbodig in een
tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.
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 De totale lastendruk voor bedrijven blijft zo laag mogelijk.
 Innovatie is nodig. Daarvoor is een verandering bij het college en het gemeentelijk apparaat
voorwaarde: Wethouders en ambtenaren zijn toegankelijk en luisteren goed naar ondernemers. Ze
zijn goed bereikbaar en begrijpen wat ondernemers bezighoudt.
 We laten de markt doen, wat de markt zelf kan. De gemeente bevoordeelt de eigen projecten niet en
zorgt voor een ‘gelijk speelveld’ met marktconforme prijzen en tarieven.
 Facturen van ondernemers aan de gemeente worden conform artikel 6:119 BW binnen dertig dagen
betaald. Ondernemers zijn geen bankinstellingen die zaken langdurig moeten voorfinancieren. Bij te
laat betalen wordt automatisch de wettelijke rente vergoed.
 Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de
ondernemer en beperkt overlast.
 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en
tuinbouwgebied op te geven voor ‘natuurontwikkeling’ of voor permanente waterberging..
 We zijn voor vrije sluitingstijden voor de horeca. Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen tot
wanneer zij open willen zijn.
 Winkeldiefstal wordt altijd bestraft. Aangifte doen van welke vorm van winkelcriminaliteit dan ook is
altijd mogelijk en de winkelier wordt geïnformeerd over de afhandeling van die aangifte.
 Criminelen maken zich schuldig aan grootschalige winkeldiefstallen, waarbij gebruik gemaakt wordt
van geprepareerde voorwerpen (tassen, jassen) om diefstallen te kunnen plegen. Wij zien erop toe
dat er een rooftassenverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt opgenomen.
 We blijven voorstander van een zelfstandige citymarketingorganisatie, waarin bedrijfsleven en
overheid samenwerken.
 Innovatieve en duurzame producten, zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s, zijn
in beginsel vergunningsvrij.
 Wijken en dorpen kunnen zelf initiatieven op het gebied van energievoorziening ontwikkelen.
 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt
actief mee aan voldoende oplaadpunten.
 Milieuregels uit Brussel en Den Haag zijn wat ons betreft genoeg. Daar passen geen lokale
aanvullingen van de gemeenten bovenop!
 Overal in de gemeente is snel internet (glasvezel) voor iedereen beschikbaar. Waar dat in de nieuwe
gemeente nog ontbreekt, wordt dat zo snel mogelijk gerealiseerd.
 Wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels en
stellen voor die te schrappen.
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 We willen een aparte agenda ‘Onderwijs en Werkveld’. De VVD neemt de aanbevelingen van de Sociaal
Economische Raad over ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ over9:
o Zorg voor bedrijfstakgewijze scholing
o Zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds voor mbo’ers op
o Faciliteer kleine ondernemers
o Maak een programma voor scholing bij kleinere bedrijven
o Herstructureer de aansturing en uitvoering van de arbeidstoeleiding
o Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot één bestand van werkzoekenden
o Doorbreek belemmeringen in wet- en regelgeving
o Faciliteer actief het opzetten van sociale ondernemingen
 We willen een integraal persoonsgebonden budget (pgb); in de ideale situatie voegt het integrale pgb
alle huidige financieringsvormen samen tot één budget, zonder schotten voor de besteding en
dubbelingen bij het aanvragen en verantwoorden.
 Wanneer professionele zorg nodig is, willen we maximale keuzevrijheid voor wijkteam én cliënt.
Breng het zorgaanbod in beeld middels een lokale zorgaanboddatabase (LZB) en stel dit vrij
toegankelijk aan wijkteams en cliënten. Laat de kwaliteit van de aanbieder door een onafhankelijke
partij monitoren. Aanbieders kunnen zich zelf vrij aanbieden in de database. Dit geeft startende
zorgaanbieders de kans om ook in beeld te komen bij het wijkteam en de cliënt.
 De Wet Normering Top Inkomens is de norm voor bestuurders. Wij willen geen andere of zwaardere
normering dan deze wettelijk vastgelegde.
 Inzetten op andere manieren van bekostiging in het sociaal domein zoals bijvoorbeeld
‘Populatiebekostiging’.
 We zetten in op kleinschalig beschermd wonen in gradaties van specialisaties. Hierin staat het
persoonlijk contact voorop en word je behandeld als een mens.
 Niet de indicatie, maar de zorg is leidend. Als de zorgbehoefte eerder kan stoppen dan de afgegeven
indicatie, dan wordt hiermee gestopt.
 Integrale benadering van het sociaal domein; beleidsregels worden in samenhang met elkaar
opgesteld en vastgesteld. Verordeningen en beleidsregels geven ruimte voor vertrouwen in de
professionals om hun werk te doen en geven de gemeente de handvatten om over te gaan tot
controle en handhaving.

9

SER Noord-Nederland - ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak
maakt het verschil’ – februari 2017 - www.sernoordnederland.nl
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 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij
vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven.
 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed worden voorbereid op hun
baan voor later. Maar ook werken deze partijen samen omdat de maatschappij verandert door
technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is
bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. Ander werk komt daarvoor in de
plaats. Dit vraagt om het leren van andere vaardigheden.
 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar bijzonder onderwijs willen
sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De
gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun
kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf
3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en
de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
 Sporten werkt preventief: de gemeente ondersteunt de inzet van de (breedte)sport.
 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met buurtsportcoaches.
 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijkeordeningsbeleid. Aan de gebruikers
(zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd.
 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van
Nederland, Fryslân en Leeuwarden kennen.
 We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren.
 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool
krijgt ieder kind cultuureducatie.
 We vinden een doorlopende leerlijn op het gebied van kunst- en cultuureducatie erg belangrijk. Er
moet volop ruimte zijn voor talentontwikkeling op het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.
 Bij een stad als Leeuwarden hoort een bloeiend en veelzijdig muziekleven. Musea, bibliotheken en
archieven achten we van belang. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe
ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
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 Festivals zijn een verrijking voor Leeuwarden. Toestemming, vergunningen en inpassing vindt plaats
binnen de geldende bestemmingsplannen. Afwijkingen worden tijdig bekendgemaakt zodat eventuele
zienswijzen en bezwaarprocedures tijdig kunnen worden afgehandeld.
 De directe omgeving (buurt, wijk of dorp) van een festival wordt op tijd geïnformeerd en actief bij de
voorbereiding betrokken. Die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de organisator, maar
ook bij de gemeente, als het gaat om het afgeven van vergunningen.
 Eind 2018 wordt een integrale evaluatie uitgevoerd over het huidige festivalbeleid en de specifieke
ervaringen met evenementen tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Aan de hand van deze evaluatie wordt
een meerjarig beleid vastgesteld ten aanzien van festivals, locaties en kosten.
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 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt of het dorp goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe.
 We zijn - vanwege de preventieve werking alsmede ook de grotere pakkans - voorstander van actief
cameratoezicht. Afhankelijk van de effectiviteit willen wij de inzet van camera’s uitbreiden naar
andere plaatsen waar het regelmatig mis gaat in de stad.
 Door een goede samenwerking tussen bewoners, ondernemers, politie, gemeente, stadswachten
kunnen we criminaliteit beter een halt toeroepen. WhatsApp-groepen zijn een goed voorbeeld van
samenwerking. De gemeente helpt bij het tot stand komen van dergelijke samenwerkingsvormen.
 Er zijn heel veel nieuwe technieken beschikbaar. We leven in 2017 en niet meer in 1983. Het gebruik
van (big) data kan onze stad veiliger maken. We willen dat het gebruik van deze technieken
onderzocht wordt en zo snel mogelijk wordt ingezet.
 De politie, ambulance en brandweer komen op tijd. We kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de
aanrijtijden aan de randen van de gemeente. Voorop staat dat de hulpdiensten op tijd zijn als je ze
nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
 De gemeente pakt drugsdealers hard aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken
om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te
handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan: het afkondigen van gebiedsverboden,
groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, afkondigen van een noodverordening,
preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare
vermakelijkheden en inrichtingen, et cetera.
 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld
of overlast of ander crimineel gedrag tegen te gaan.
 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van hun gedrag.
 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken.
 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.
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 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente
houdt een stevig beleid aan en mag bijtgrage honden laten muilkorven of aan laten lijnen, een
gedragstest opleggen en de eigenaar verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich
niet gedragen, kan de hond op grond van de Gemeentewet in beslag worden genomen.
 Begeleiding van winkeliers na sluitingstijd op koopavonden door BOA of Stadstoezicht.
 Leeuwarden heeft een bedelverbod in de APV opgenomen en controleert op overtredingen van dit
verbod.
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 Het gemeentehuis hoort ook buiten kantooruren open te zijn voor zaken die je niet digitaal kunt
regelen. Medewerkers komen op afspraak naar je toe. Een nieuw identiteitsbewijs kun je laten
bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
 Privacy is een groot goed. Het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn en dat persoonsinformatie altijd
maximaal beveiligd is. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit,
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken (zogeheten ‘open data’). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid,
basisregistratie en belastingen gaat zij gebruikmaken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden,
zoals die van de zogeheten ‘generieke digitale infrastructuur’.
 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
 Wij staan voor een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik
naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan zij uitbesteden of samen met andere gemeenten
uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
 De gemeente zorgt dat haar leges zo laag mogelijk zijn. Voor de werkzaamheden die de gemeente
verricht, mag en moet ze een vergoeding krijgen, maar leges mogen geen melkkoe worden. Er wordt
gestimuleerd om zo goedkoop mogelijk te werken.
 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
 Voor vervanging van een aantoonbaar gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te
betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
 Toeristenbelasting wordt niet opnieuw ingevoerd.
 Een goede financiële huishouding is van groot belang. De gemeente hoort een strikte scheiding
tussen inkomsten en uitgaven te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen:
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 De inkomsten en uitgaven zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige
inzage waaraan geld is besteed en van het bereikte effect.
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 Gemeenteschulden door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de
gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). De schuldratio alsook de netto schuldquote bevinden zich op aanvaardbaar niveau.
 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal
is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan
bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
 Bijstandsfraude moet altijd volledig worden teruggevorderd en geïncasseerd.
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