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Nieuwkoop

De VVD-fractie heeft onderwerpen benoemd, die zij verbindt aan haar besluit tot
collegedeelname en waarop zij in samenwerking met partijen in de gemeenteraad
resultaat wil boeken in de resterende raadsperiode.
Deze onderwerpen zijn:
Ruimtelijke ontwikkeling
1. Meer kansen voor starters en doorstromers in de woningmarkt door:
het stimuleren van particuliere bouwinitiatieven;
de startersregeling te actualiseren en het gebruik door jongeren en starters te
bevorderen;
prestatie-afspraken met woningcorporaties te maken.
De VVD vindt -mede gezien de aantrekkende woningmarkt- een "kavelsubsidie" voor
starters geen geschikt middel om het woningbezit voor deze doelgroep te bevorderen.
2. Legalisatie van de zomerparken in Zevenhoven door voortvarende medewerking aan
een kostenneutrale oplossing, die niet ten koste gaat van het woningbouwcontingent.
3. Een integraal plan voor het dorpscentrum Nieuwkoop in samenspraak met
dorpsbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het "DNA van Nieuwkoop"
biedt een gedragen visie;
met concrete en realistische handvatten voor het vervolg, dat gefaciliteerd wordt
door de gemeente.
Economie, t o e r i s m e , recreatie en natuur
1. Een evenwichtige ontwikkeling van economie, recreatie, wonen en natuur door:
in het bestemmingsplan Landelijk Gebied rekening te houden met en zo mogelijk
ruimte te bieden voor de belangen van inwoners en ondernemers;
- te zoeken naar een maatwerk-aanpak voor niet-tuinbouwers aan de droge kant
van de Paradijsweg e.o.
2. Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat.
Ruimtelijk beheer
1. het verbeteren van de verkeersveiligheid en weren van doorgaand zwaar verkeer in
de kernen door:
- de conclusies en aanbevelingen in het rapport van Ligtermoet 8i Partners
"Landbouw- en zwaar vrachtverkeer op plattelandswegen" voortvarend op te
pakken.
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2. Diftar (tariefdifferentiatie bij afvalinzameling en -verwerking):
- moet voor inwoners lonen, d.w.z. als een extra inspanning wordt gevraagd,
moeten inwoners dat terug zien in hun portemonnee;
- afvalbeleid en prestaties verbeteren door regionaal een visie te ontwikkelen en
daar maatregelen op af te stemmen.
Sociaal Domein
Decentralisatie van taken in het sociaal domein met een optimaal gebruik van
verbetermogelijkheden (transformatie), minder bureaucratie en uitvoering binnen de
beschikbare financiële middelen.
Bestuur c a . en financiën
1. Een compact gemeentebestuur en compacte gemeentelijke organisatie;
2. Een structureel sluitende begroting;

3. Nieuwe (structurele) uitgaven worden voorzien van een gedegen onderbouwing.

Noot
De W D heeft eerder, in juli 2014, niet ingestemd met het collegeprogramma 20142018 "De kracht van de samenleving", met name omdat dit te weinig concreet was en
een financiële onderbouwing merendeels ontbrak. De collegedeelname willen wij daarom
toelichten.
De W D beoordeelt voorstellen op hun inhoud, de afgelopen tijd en de komende tijd.
Concrete resultaten en goede financiële onderbouwing blijven voor de W D onderdelen
van die beoordeling. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid leidt tot medeverantwoordelijkheid voor besluiten en voorstellen aan de gemeenteraad. De W D is zich
daarvan bewust en wil op een constructieve manier bijdragen aan goed bestuur. In het
belang van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
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