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“Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk individu zo vrij mogelijk moet zijn en dat de 

creativiteit van vrije en verantwoordelijke mensen de maatschappelijke vooruitgang bevordert. In 

Gewoon DOEN!! 
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dat kader stellen wij: regel wat niet anders kan, maar streef naar ruimdenkendheid in een vrije 

omgeving zolang de vrijheid van anderen daarin niet worden beperkt.” 
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1.   Wat willen we bereiken tussen 2018 en 2022 
 
Smallingerland is een gemeente met 14 kernen. Drachten vervult daarin de centrumfunctie. Het is 

niet alleen de ambitie van de VVD in Smallingerland om in de periode 2018-2022 verder te 

werken aan een sterke en aantrekkelijke gemeente, maar ook om de centrumfunctie voor de 

omliggende gemeenten op de gebieden van economie, recreatie, cultuur, opleiding en innovatie 

verder te verstevigen. 
 
 

De kern van ons programma wordt gevormd door: 
 

- Sterke economie 

- Samenwerking met ‘buurgemeenten’  

- Niet alleen behoud maar juist groei van een gezonde middenstand 

- Uitbouw en versterking m.b.t. het Innovatiecluster 

- Faciliteren van de agrarische sector 

- Goede bereikbaarheid zowel verkeerstechnisch alsmede op gemeentelijk- en digitaal 

niveau 

- Goede huisvesting en voldoende werkgelegenheid 

- Veilig en Sociaal 

- Een verantwoord financieel beleid. 

 
 
 
 

Kortom: Smallingerland wordt nóg aantrekkelijker om te wonen, te werken en te leven.  
 
 
 
 

Het motto voor 2018 e.v. is 
 

 

“Smallingerland op de 
kaart” 
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2.   Economie en werkgelegenheid 
 
Smallingerland en met name Drachten vervult een regiofunctie richting de omliggende gemeenten. 

Het betreft samen met omliggende gemeenten 150.000 inwoners: Opsterland , Tytsjerksteradiel 

en Achtkarspelen. Drachten staat met Heerenveen en Leeuwarden in de top 3 van steden in 

Friesland als het gaat om industriële bedrijvigheid en innovatie. Ook heeft Drachten het 

Innovatiecluster (https://www.icdrachten.nl/bedrijven) dat gevormd wordt door een 16-tal 

bedrijven die samenwerken in High Tech Systems en in een aantal gevallen wereldmarktleider 

zijn. 

In toenemende mate richten de inwoners van de eigen en omliggende gemeenten zich echter ook 

op steden als Groningen en Leeuwarden. 

 

Maar Smallingerland moet juist groeien en een centralere plaats innemen binnen de economie 

van Noord-Nederland. Dit zal de werkgelegenheid en daarmee de welvaart van onze inwoners en 

lokale economie ten goede komen. De VVD in Smallingerland streeft naar een aantrekkelijke en 

aangename gemeente om in te werken en te wonen. 
 
 
 

De belangrijkste punten in het VVD-programma 2018-2022 op het gebied van economie en 

werkgelegenheid zijn: 

3.   Focus op kansen én behoeften werkgelegenheid 
	
I) Binnen de gemeente afstemmen van contactpersonen en consulenten voor wat betreft 

synergie tussen economische zaken en sociale zaken m.b.t. werkgelegenheid. 

II) Na een aanvankelijke stijging van de werkloosheid vanaf 2012 tot 15,5% in 2014 was er 

in 2015 een dalende lijn naar 12,9%. In Smallingerland zijn relatief veel werkloze 

inwoners laag opgeleid. De VVD wil inzetten op werkgelegenheid naar behoefte waardoor 

dit percentage de komende jaren verder kan dalen. De bedrijvencontactpersonen moeten 
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bij het “binnenhalen” van nieuwe bedrijven meer focussen op bedrijven met banen in 

bijvoorbeeld de productiesfeer of andere vormen van laag geschoolde arbeid. 

 

 

 

4.   Groeien door samenwerking met andere gemeenten, bedrijven en 
onderwijs 

	 De VVD wil om dit te realiseren de volgende stappen ondernemen: 
 
I) Economische samenwerking en ontwikkeling van nieuwe bedrijven en/of verdere uitbouw 

van reeds bestaande bedrijfsmatige activiteiten. 

a) Er staat nog steeds te veel grond te koop waar bedrijven zich zouden kunnen vestigen 

(48 hectare). Zolang deze gronden niet verkocht zijn drukken de rentelasten op de 

gemeente begroting en missen we de OZB inkomsten. 

b) Inzet van een adequate vorm van marketing zal ook de werkgelegenheid een positieve 

stimulans geven. 

c) De mogelijkheid onderzoeken tot invoeren van een korting op de grondprijs aan 

werkgevers die als tegenprestatie medewerkers vanuit de bijstand aannemen. 

II) Aandacht te hebben en houden voor een verdere ontsluiting van Drachten door goede 

infrastructuur op het gebied van weg, water en digitale omgeving. 

a) Algemeen ten behoeve van beroeps- en recreatievaart: Vaarweg Drachten. Als VVD 

stimuleren wij vervoer over water en pleiten voor optimale bereikbaarheid via de 

vaarweg naar Drachten. Daarom zetten wij in op een alternatieve vaarweg van het 

Prinses Margrietkanaal naar Drachten om de beroeps- en recreatievaart te scheiden. 

b) Specifiek ten behoeve van de beroepsvaart: Drachten bereikbaar maken voor ‘Klasse 

Va’ schepen. Hierdoor kan worden voorkomen dat een deel van onze industrie op 

termijn naar elders zou moeten verhuizen hetgeen een sterk negatieve impact op 

onze arbeidsplaatsenpotentieel zou hebben. 

c) Ten behoeve van de recreatievaart: verdere invulling geven aan de voltooiing van de 

Drachtstervaart met o.a. een passantenhaven t.h.v. de Luwte (brug Zuiderhogeweg). 

d) De ontsluitingswegen in en uit Drachten lopen steeds verder vol. Enerzijds geeft dit 

een bug in de doorstroming, anderzijds komt op een aantal knelpunten de 

verkeersveiligheid in het geding. De VVD wil dat er in de komende jaren een 

masterplan wordt ontwikkeld welke voor langere tijd een doeltreffende oplossing 
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biedt. De overweging om daarbij toch een derde afslag vanaf de A7 te maken (t.h.v. 

het Karmelklooster) blijft de overweging waard. 

e) Met de komst van het nieuwe busstation nabij motel Van der Valk is Drachten qua 

openbaar vervoer een stap dichterbij de rest van Nederland en zelfs Europa gekomen. 

Maar door de toename van het verkeersaanbod op de A7 zal ook onderzocht moeten 

worden of dit op termijn in voldoende mate dekkend zal zijn of dat er toch ook naar 

andere vormen van openbaar vervoer gekeken moet worden.  

f) Digitale infrastructuur door aanleg van glasvezel. Dit geldt voor zowel het 

buitengebied alsmede Drachten zelf. Doelstelling: in 2021 is geheel Smallingerland 

voorzien van een (super)snelle internetverbinding. Nieuwe technologiën als ‘super 

vectoring’ of ‘XG-FAST’ zouden daarin de komende jaren ook een goed alternatief 

kunnen vormen. (De provincie Fryslân is momenteel bezig met een aanbesteding voor 

aanleg van snel internet in het buitengebied. In oktober 2017 moet blijken of en in 

welke mate dit door ‘de markt’ kan worden opgepakt.) 

g) Bevorderen van goede fietsverbindingen door verdere aanleg van fietspaden/  

fietssnelwegen. 

h) In stand houden Vliegveld Drachten (zie verder onder economisch activiteiten). 

Jaarlijks wordt hiervoor nu door de gemeente € 10.870,- bijgedragen. 

III) Het bieden van regionaal perspectief door goede opleidingsmogelijkheden en ontwikkeling. 

Smallingerland heeft een breed en goed ontwikkeld middelbaar en voortgezet 

onderwijsaanbod. Om dit verder uit te bouwen wil de VVD: 

a) De samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen op dit gebied intensiveren om 

een goede concurrentiepositie verder op/uit te bouwen. 

b) Terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. 

c) Behoud van basisonderwijs in de buitendorpen. 

d) Onderzoek in samenwerking met het Innovatiecluster of het starten van HBO 

onderwijs ook voor Drachten een mogelijkheid is. 

	
	

5.   Bevorderen transitie/herstructurering industriegebied Tussendiepen 
 

De gemeente is met de huidige en nieuwe ondernemers van de Tussendiepen vanaf 2015 een 

experiment van ondernemerszelforganisatie aangegaan dat verenigd is in de Coöperatieve 

vereniging ‘BéVé Tussendiepen’. Hierbij nemen de ondernemers zelf het initiatief en 

ontwikkelen ideeën om verdere verloedering van dit oudste industriegebied van Drachten een 
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halt toe te roepen en juist een nieuwe impuls te geven. Daarbij anticiperen zij tevens op de 

mogelijkheden die de tot in het centrum doorgetrokken Drachtstervaart biedt. Mogelijkheden 

die door het in 2016 gelanceerde project ‘Waterfront Drachten’ nog meer perspectief bieden. 

De totale investering is beraamd op 21,5 milj.euro waarvan provincie en gemeente elk de helft 

bijdragen.  Met regelmaat worden ideeën met ambtenaren van Smallingerland besproken en 

wordt op deze manier een toekomstplan gerealiseerd. 

 

De VVD is vanuit het liberale grondbeginsel een groot voorstander om vanuit eigen 

initiatieven van inwoners en ondernemers tot vernieuwende ideeën te komen. Hierbij spelen 

veiligheid, herinrichting, functionaliteit en leefbaarheid een grote rol. Om dit te realiseren wil 

de VVD haar medewerking verlenen aan: 

 

I) Het toestaan en/of verruimen van mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsmatige en 

recreatieve activiteiten en voor wonen gecombineerd met werken aan de vaartzijde 

inclusief de aanleg van privéhaven accommodaties. 

II) Een sterke verbetering van het aanzien langs de doorvaartroute vanaf Buitenstverlaat via 

de Drachtstervaart naar de Zuiderhogeweg te realiseren. 

III) Een beter en meer eigentijds aanzien aan het volledige (industrie)gebied geven. 

IV) De entree van de Tussendiepen vanaf de Noorderhogeweg een betere en functionelere 

impact en aanzien te geven. Hiervoor zal een onderzoek moeten plaatsvinden voor een 

herbestemming van het voormalige Philips Veem. Een eerder gelanceerd plan tot de 

realisatie van een Mega Store wijst de VVD op voorhand niet af. 

V) Het terugdringen van leegstand / aantrekken van nieuwe ondernemers door gebruik te 

maken van aantrekkelijke (gemeentelijke) voorwaarden. 

VI) Toename van de veiligheid binnen het gebied (KVO certificering is inmiddels afgegeven). 

VII) Een herinrichting en de exploitatie van de ‘Kop van West’ (nu nog 17 ha braakliggend 

terrein) voor recreatieve doeleinden en mogelijkheden voor [cultuurhistorische] 

scheepsbouw (waarvoor deels inmiddels door een aantal ondernemers een plan is 

ingediend). 

VIII) Het bevorderen en toestaan van meer watergebonden activiteiten. 

IX) Het wijziging van het huidige bestemmingsplan zodat ook retail en recreatieactiviteiten 

op dat industrieterrein wordt toegestaan. 

X) De aanleg van een ruime passantenhaven t.h.v. Luwte 1 (dit in combinatie met het 

exploiteren van horeca ondernemingen in de directe nabijheid). 
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XI) De herontwikkeling van de voormalige Sluis Machinefabriek als ‘broedplaats’ voor 

cultuur- en/of historisch activiteiten (op dit moment heeft de vm. fabriek de status van 

gemeentelijk monument) // financiering zou dan vanuit het investeringsfonds en/of 

provinciale subsidies kunnen plaatsvinden). 

XII) De continuering van de “BéVé-Tussendiepen” die in de afgelopen 2 jaren problemen, 

wensen en mogelijkheden m.b.t. het industriegebied de Tussendiepen geïnventariseerd en 

in kaart bracht. 

XIII) Het continueren van de ‘Status Aparte’ die ook in de afgelopen jaren voor het gebied van 

toepassing was. 

 

6.   Stimulering lokale ondernemers 
De VVD vindt dat we als gemeente onze middenstanders moeten faciliteren in het 

uitoefenen van hun werkzaamheden waarbij het aanzien en de functionaliteit van ons 

centrum voorop moet komen te staan. Daarom wil de VVD: 

  
I) Verruiming/flexibilisering openingstijden winkels i.c.m. het vrijgeven van de 

mogelijkheden voor ondernemers om ook op zondag te openen. 

II) Terugbrengen evenwicht nieuw versus oud (totale aantrekkelijkheid van Drachten als 

winkelstad bevorderen en leegstand voorkomen). 

III) Nieuw startende ondernemers in het centrum van Drachten de mogelijkheid geven om b.v. 

door een tijdelijke verlaging van de OZB een betere startmogelijkheid te geven. 

IV) Om de leefbaarheid in onze buitendorpen te behouden en/of te versterken wil de VVD ook 

daar een stimulerend beleid met betrekking tot de aldaar gevestigde en nog te vestigen 

ondernemers voeren. 

V) De gemeente wordt medeverantwoordelijk voor de sfeerverlichting in het winkelcentrum 

en daarbuiten. 

VI) Er moet een vast aanspreekpunt binnen de gemeente in de vorm van een 

ondernemersloket komen. 

VII) De VVD spant zich in om -met inachtneming van de geldende regelgeving- diensten en 

producten in de eerste plaats te betrekken van regionale ondernemers. 

 

7.   Bevorderen economische mogelijkheden. 
	
I) Vliegveld Drachten.  
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Gemeente Smallingerland is de eigenaar van een regionaal vliegveld. Op het vliegveld is nu 

een aantal verenigingen actief en het vliegveld wordt een aantal malen per jaar voor 

dragraces en andere grote evenementen gebruikt. Het hebben van een vliegveld is weinig 

plaatsen gegeven. Naast Drachten hebben Groningen en Hoogeveen de beschikking over 

een vliegveld hetgeen historisch zo gegroeid is i.v.m. de Philipsvestigingen in deze 

plaatsen. 

De VVD wil dat het vliegveld eigendom van de gemeente blijft maar ontwikkelt een 

toekomstbestendige visie waardoor zakelijke exploitatie mogelijk wordt. 

 

a) Gekoppeld aan de toenemende activiteiten op het vliegveld de mogelijkheid voor 

werkgelegenheid door het opleiden van jongeren. 

b) Aantrekken luchtvaart gerelateerde industrie in combinatie met het Innovatiecluster 

Drachten. 

c) Gebruik maken van de mogelijke overcapaciteit van vliegveld Lelystad m.b.t. 

het recreatief vliegen indien dit vliegveld in de periode 2018 e.v. meer voor 

commerciële lijn- of chartervluchten wordt ingericht. 

d) Inspelen op de beperkingen van vliegveld Teuge indien de laagvliegzones t.g.v. 

vliegveld Lelystad aldaar tot verdere inperking van vliegactiviteten gaat 

leiden. 

e) Aantrekken van vlieggerelateerde services zoals (overdekte)stalling,  

onderhoud, e.d. om de vraag vanuit Leleystad en Teuge te kunnen 

compenseren. 

 

II) Verdere uitbouw innovatiecluster 
 

Het Innovatiecluster Drachten vervult een spilfunctie als het gaat om de samenwerking 

van High Tech Systems. Naast de ontwikkelingen van nieuwe technieken is het cluster 

zeer belangrijk als het gaat om het scheppen van hoogwaardige arbeid.  

In de periode 2016-2018 worden hiervoor 6 milj euro REP middelen (provinciale subsidie) 

ingezet. 

 De VVD vindt dat: 

a) De gemeente zich moet blijven richten op het uitbouwen van het Innovatiecluster 

door betrokken te blijven bij het cluster. 

b) Aantrekken van nieuwe bedrijven die toe kunnen treden tot het Innovatiecluster. 

c) Meer betrekken van het onderwijs bij het Innovatiecluster. 
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d) Energie steken in het interessant en aantrekkelijkheid maken van Smallingerland als 

woonplaats voor expats en hoogopgeleide nieuwe medewerkers. Dit kan op velerlei 

manieren. Doel is om positief onderscheidend te worden ten opzichte van de 

omliggende gemeenten. 

	
	
III) Ondersteuning en stimulering Agrarische sector 
 

De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden waarbinnen agrarische bedrijven zich kunnen 

ontwikkelen en aanpassen aan de eisen die markt en maatschappij vraagt. 

 

De agrarische sector is in onze gemeente een belangrijke, zo niet de belangrijkste, sector 

in het buitengebied. Niet alleen de economische activiteit staat daarbij centraal maar ook 

de landschappelijke bijdrage. Het buitengebied ontleent haar aanzien aan agrarische 

activiteit welke ook in sociaal-economische zin van belang zijn. Reden temeer om terdege 

rekening te houden met de belangen van de agrarische sector. De agrarische sector wil 

steeds meer toe naar schoon en duurzaam produceren en de emissie verder terugdringen. 

In ons VVD programma worden deze randvoorwaarden gekenmerkt door: 

 

a) Een gedegen voorbereiding van nieuw beleid voor het landelijk gebied begint voor de 

gemeente met het inventariseren van de agrarische situatie en de ontwikkelingen. 

b) De gemeente profileert zich als dienstverlener met een actieve informatieplicht 

naar aanvragers van vergunningen. 

c) De gemeente bevordert een gunstig vestigingsbeleid. Zakelijke lasten en de 

legesverordening zijn hierop afgestemd. Regeldruk dient waar mogelijk voorkomen 

of verminderd te worden, snelle afhandeling van vragen en procedures is wenselijk. 

d) Agrarische ondernemers zijn steeds meer afhankelijk van een goede data-

ontsluiting. Voor snel dataverkeer is glasvezel van groot belang voor het 

buitengebied. De nieuwste technologiën als ‘super vectoring’ of ‘XG-FAST’ zou de 

komende jaren daar ook een goed alternatief voor kunnen zijn. 

e) In het buitengebied en dorpen zal bij het intekenen van verkeersremmende 

maatregelen rekening worden gehouden voor het landbouwverkeer en lijnbussen. 

f) Ter voorkoming van overlast van overwaaiende zaden naar aangrenzende agrarische 

cultuurgronden en in verband met de verkeersveiligheid worden bermen tijdig 

en/ook zo nodig locatieafhankelijk, gemaaid. 
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8.   Milieu en regelgeving 
	 Ten aanzien van deze onderwerpen is de VVD van mening dat: 
 
I) Het gemeentelijk milieubeleid gericht is op stimuleringsmaatregelen in plaats van 

aanvullende, extra regels. 

II) Voor het gemeentelijk niveau geldt dat het nationale milieubeleid in al haar facetten 

uitgangspunt vormt. Een hoger ambitieniveau op gemeentelijk niveau is slechts 

uitvoerbaar als dit gepaard gaat met vrijwilligheid en flankerend beleid en niet strijdig is 

met een hogere regelgeving. 

III) Met de doelstelling tot het wereldwijd terugdringen van het gebruik van fossiele 

brandstoffen staat de VVD positief ten opzichte van alternatieve vormen van energie 

opwekking. Hiertoe wordt een stimulerend beleid gehanteerd met betrekking tot het 

plaatsen van zonnecollectoren bij particulieren en bedrijven. Voor de aanleg van 

grootschalige zonneparken zal de oprichting daarvan afhankelijk zijn van de beoogde 

locatie. De VVD stelt zich terughoudend op bij de aanvragen van nieuwe of vervanging 

van huidige windmolens. Dit zeker op die plaatsen waar dit tot horizonvervuiling en/of 

overlast voor omwonenden zou kunnen leiden. 

IV) Bij de realisatie van een nieuw zwembad zal de VVD (evenals bij andere nieuwe projecten) 

eisen om de energiebehoefte daarvan op een milieuvriendelijke manier te realiseren.  

(De totale realisatie van het nieuwe zwembad wordt geraamd op 20 milj. euro waarvan de 

gemeente 4 miljoen bijdraagt en de provincie 16 miljoen.) 

V) De huidige natuurwaarden binnen de gemeentelijke grenzen dienen beschermd te worden. 

Dit geldt zeker voor die plaatsen waar bestaande natuur een uniek karakter heeft. 

VI) Het beleid voor het gemeentelijke buitengebied moet enerzijds ruimte bieden aan het 

veranderingsproces van de land- en tuinbouw. Anderzijds zal een juist een strategisch 

beleid ook het effect moeten hebben om recreatie in ons buitengebied te bevorderen. Het 

eerste deel zal tot stand komen door medewerking te verlenen aan: 

a) Nieuwe vormen van agrarische bedrijfsgebouwen. 

b) Ruimte voor schaalvergroting voor de bestaande agrarische bedrijven t.b.v. 

continuïteit. 

c) Bouwkavels die aansluiten bij provinciaal beleid. 

d) Ruimte voor verbrede vormen van landbouw en andere aan de agrarische sector 

verwante activiteiten. 

e) Ruimte om tot energiebesparing (en mogelijk te komen van energieverbruiker 

naar energieleverancier) door bijvoorbeeld zonnepanelen en mestvergisting. Met 



	

Verkiezingsprogramma	VVD	2018-2022	Smallingerland		/	goedgekeurd	door	de	ALV	op	30-10-2017.						-	12	-19																																	

betrekking tot het opwekken d.m.v. windenergie stelt de VVD zich terughouden op 

(zie ook punt III). 

f) Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen kunnen een andere bestemming krijgen 

mits de nieuwe functie de ontwikkeling van naastgelegen agrarische bedrijven niet 

belemmert. 

 

Inrichting en beheer m.b.t. het buitengebied 

I) De ruimtelijke inrichting van het agrarisch gebied is gericht op verbetering van de 

landbouwstructuur. 

II) Nieuwe niet-agrarische functies zoals natuur worden zorgvuldig in het buitengebied 

ingepast. Hierbij mag geen inbreuk plaatsvinden op de landbouwkundige structuur in het 

gebied of op de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven. Een 

veilige afstand van minimaal 250 meter ten opzichte van bestaande bedrijven met vee 

zou in acht moeten worden genomen. 

III) De Natura-2000 gebieden De Alde Feanen en Van Oordt-Mersken hebben een grote 

impact op de toegestane ammoniak uitstoot van de veehouderij in onze gemeente, daarom 

is het van belang zorgvuldig om te gaan met het aanwijzen van nieuwe natuur (overigens 

doen veel agrarische bedrijven aan vormen van agrarisch natuurbeheer). 

 

9.   Recreatie en Cultuur 
 
Recreatie en Cultuur blijft ook in de komende periode een speerpunt. De belangrijkste punten in 

ons programma 2018-2022 zijn: 

 

I) Verdere ontsluiting en stimulering om Smallingerland een betere aansluiting te geven aan 

het Oostelijk Merengebied van onze provincie. 

II) Ontwikkeling en inrichting van de ‘Kop van West’ (zie ook punt 2-c). 

III) Onderzoek naar de haalbaarheid m.b.t. een nieuw 50-meter zwembad en de mogelijkheden 

die een dergelijke investering voor Smallingerland biedt binnen de Nederlandse 

sportfaciliteiten heeft inmiddels plaatsgevonden. Met de realisatie van een nieuw 

zwembad zou Smallingerland zich in Noord Nederland blijvend op de kaart kunnen zetten 

en blijven (een 1ste voorontwerp is inmiddels door de Raad ontvangen). 
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IV) Indien deze realisatie op een andere dan de huidige locatie zal plaatsvinden zal er met 

betrekking tot de herbestemming van de huidige locatie terdege rekening gehouden 

moeten worden met het huidige parkachtige kararter.  

V) Stimulering van culturele activiteiten in De Lawei en het museum. 

VI) Onderzoek en herbezinning op de functionaliteit van het Fries Congrescentrum Drachten 

waarbij een uitbreiding van activiteiten zeker een optie is. 

VII) De lokale omroep in Drachten (Smelne FM) kan gesteund worden tenzij door een 

gedwongen fusie met de omroepen in (zuidoost)Friesland de eigen identiteit volledig 

verloren zou gaan. 

VIII) Overweging tot vorming van ‘Drachten muziekstad’. Om Drachten als ‘plaats in het 

Noorden’ nog sterker te promoten met regelmaat (te denken valt aan 2-4x per jaar 1 dag) 

een Music Event organiseren waarbij op meerdere plekken in het centrum podia worden 

neergezet waar musici hun repertoire kunnen laten horen. Dit uiteraard ook in combinatie 

met locale horecagelegenheden, de Lawei en het Fries Congrescentrum. Elk event zou dan 

een thema kunnen krijgen (jazz/blues/soul/etc.). Voorbeelden van andere steden waar 

dergelijke events al gehouden worden: Hoofddorp, Breda, Den Bosch, Middelburg, 

Groningen, e.a. In het noorden [en m.n. Friesland] wordt een dergelijk event nog niet 

georganiseerd (m.u.v. Groningen). 

IX) Continueren van activiteiten als Simmerdeis. Dencity en Popcity maar dan met passende 

beperkte subsidies. 

X) Snellere ondersteuning vanuit gemeente bij nieuwe initiatieven en een proactieve houding 

naar organisatoren en initiatiefhouders. 

XI) Jongeren, vooral ook de Jeugdraad, betrekken bij het beleid en voorzieningen die voor 

hen bedoeld zijn. 

 

10. Veiligheid 
 
De VVD vindt dat de gemeente generaal verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid en het 

sociaal leefaspect. Dit wordt geconcretiseerd door: 

 

Veiligheid en verkeer: 

I) Een adequaat toezicht op het naleven van geldende (gemeentelijke)verordeningen. 

II) Vaker politiesnelheidscontrole op snelheid in straten waar 30 km als maximum wordt 

aangegeven. Deze 30 km. zones moeten ook correct worden ingericht om herkenning te 
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bevorderen en handhaving mogelijk te maken. Handhaven of afschaffen is de enige 

oplossing. 

III) Bij het opnieuw inrichten van openbare ruimte advies vragen van instellingen als b.v. 

Veilig Verkeer Nederland en hulpdiensten. Dit advies dient ook overgenomen te worden. 

IV) Regels moeten logisch, begrijpbaar en uitvoerbaar zijn. Tevens moet de handhaafbaarheid 

worden getoetst. Regels die hier niet aan voldoen moeten geschrapt worden. 

V) Preventieve maatregelen om veilig te kunnen leven (wonen, leren, werken en recreëren) 

waaronder: 

a) Meer toezicht van politie op en om de Kaden tijdens uitgaansavonden waardoor de 

jeugd veiliger kan ‘stappen’ en de overlast voor omwonenden beperkt wordt. 

b) Onderzoek en waar nodig herinrichting en koppeling van fietsoversteek- en 

zebrapaden. 

c) Goede verlichting fietswegen voor schoolgaande kinderen waardoor niet alleen het het 

gevoel maar ook het effect van veiligheid wordt vergroot. 

d) Veilige, logische en zichtbare oversteekplaatsen voor de schoolgaande jeugd. 

e) Doorstroming verkeer optimaliseren (o.a. de rotonde bij de fietsbrug). 

f) Juiste interpretatie m.b.t. toekomstige knelpunten in de lokale infrastructuur. 

g) Tijdens wegwerkzaamheden de doorstroming van het verkeer op cruciale punten in de 

gemeente bevorderen waardoor de overlast voor de weggebruiker en aanwonenden 

door/van alternatieve routes tot een minimum beperkt blijft. 

	
	
	

11.  Sociaal Domein 
 
Het sociaal domein beslaat een substantieel deel (ruim 30%) van het totale gemeentebudget 

(190 miljoen euro). Grote transities met budgettaire consequenties zijn inmiddels onderdeel van 

de gemeentelijke begroting zoals de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. De gemeente is wat 

de VVD betreft regievoerder en de cliëntvraag staat centraal. 

 

Het gemeentelijk beleid moet er mede op gericht zijn om de sociale kant van zorg, welzijn, 

onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering zoveel als mogelijk te 

bewaken en te faciliteren. De VVD wil dit realiseren door o.a.: 

I) Een open cultuur waarin de inwoners met opmerkingen, klachten en/of suggesties een 

klankbord vinden bij de openbare dienstverlening en dienstverleners. 



	

Verkiezingsprogramma	VVD	2018-2022	Smallingerland		/	goedgekeurd	door	de	ALV	op	30-10-2017.						-	15	-19																																	

II) Adequate afhandeling van de onder punt ‘a’ genoemde punten. 

III) Een adequate gemeentelijke reactie in situaties waarbij een inwoner het zelf niet meer 

aankan, zoals waarbij zij hun baan kwijtraken en afhankelijk worden of zijn van een 

uitkering. 

IV) Sociale veiligheid is ook er van verzekerd te kunnen zijn dat je er niet alleen voor staat 

wanneer je afhankelijk wordt of bent van welke vorm van maatschappelijke ondersteuning 

dan ook. 

V) Als senioren zo lang als mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen moet daarvoor de 

mogelijkheid zijn. Thuis de zorg ontvangen die nodig is en verder zelf de regie voeren. 

Daarvoor moet er voldoende en diverse aanbod van woonruimte zijn dat ook voor de lage 

inkomens betaalbaar is. De gemeente stimuleert daarbij de bouw van 

levensloopbestendige woningen in Drachten en de buitendorpen. Verder hanteert de 

gemeente een versoepeling van bouwvergunningen bij de aanvraag ten behoeve van 

zorgaanpassingen aan de eigen woning. 

VI) Met betrekking tot de WMO gaat de indicatiestelling uit van hetgeen mensen wel 

kunnen i.p.v. hetgeen zij niet kunnen. Hierin worden tevens de mogelijkheden van het 

inzetten van mantelzorg meegenomen. 

VII) Wel vindt de VVD dat binnen de beschikbare financiële middelen moet worden 

gestreefd naar een zo compleet mogelijk hulp/zorg aanbod. De gemeente moet 

toezien op de beschikbaarheid en toegankelijkheid. Maatwerk dient steeds het 

uitgangspunt te zijn, ook bij eventuele voorafgaande indicatiestelling. 

VIII) Marktwerking binnen de zorg is o.k., maar wildgroei in het zorgaanbod moet 

voorkomen worden. Goede, toegankelijke en adequate zorglevering is waar de VVD 

aan wil blijven werken. 

IX) Betere begeleiding werkzoekenden vanuit de Gemeente en bevorderen van de 

werkgelegenheid door o.a. het uitbreiden van de contacten richting het bedrijfsleven 

en daarmee een directe lijn van het gemeentehuis naar lokale ondernemers. Visie 

ontwikkelen op een wijze waarop de gemeente ook op andere manieren contact met 

ondernemers houdt. 

X) Casemanagers dienen m.b.t. mensen in de bijstand af te stappen van het nog te vaak 

gevoerde sanctionerend beleid (volkomen gericht op plichten), maar veel meer 

gericht op het totale aspect van betreffende in combinatie met de directe omgeving 

waarbij minder naar de letter van de Wet, maar meer naar de intentie van de Wet 

wordt gehandeld. 



	

Verkiezingsprogramma	VVD	2018-2022	Smallingerland		/	goedgekeurd	door	de	ALV	op	30-10-2017.						-	16	-19																																	

XI) Het opstellen en vooral bijhouden van een adequaat overzicht welke inwoners er in 

de bijstand zitten. Dit met inachtneming van opleiding, mogelijkheden en ervaring. 

Op deze manier kan de gemeente direct reageren als er een aanvraag of 

vacaturestelling door een werkgever wordt gedaan. De gemeente moet dus exact 

weten waar het bestand uit bestaat. Dan pas kun je direct anticiperen wanneer een 

werkgever een vacature heeft. 

XII) Voor iedereen geldt dat het hebben van een [betaalde] baan het beste sociale 

vangnet is. 

XIII) Stimuleringsmaatregelen voor terugkeer naar de arbeidsmarkt van met name die 

groep die net dat extra duwtje nodig heeft door b.v. loonkostensubsidie en/of het 

instellen van een opleidingsbudget is in voorkomende gevallen noodzakelijk. De 

gemeente moet hiervoor de middelen beschikbaar stellen. De Return on Investment 

(ROI) zal dan liggen in een lagere post ‘uitkeringen’. 

XIV) Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Voor hen zal een 

vangnet blijven bestaan. Mensen die geen betaalde baan kunnen verwerven moeten 

worden ondersteund in hun levensonderhoud als ze daar zelf de middelen niet voor 

hebben (recht op bijstand). Mensen krijgen bijstand maar in ruil daarvoor vraagt de VVD 

waar mogelijk iets terug te doen voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of 

mantelzorg. 

XV) Om sociaal isolement te voorkomen zal ingezet worden op een volledige inburgering 

binnen de Nederlandse samenleving waarbij uitgegaan wordt van hier ter lande geldende 

waarden en normen. Dit geldt dus voor zowel mensen met een migratieachtergrond 

alsmede anderen. 

XVI) Een andere vorm om sociaal isolement te voorkomen is gerichte hulp en aanpak met 

betrekking tot schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat ten gevolge van demotivatie 

de problematiek verder toeneemt en ook andere aspecten van het bestaansrecht [nog] 

verder onder druk komen te staan. 

XVII) Een duidelijk beleid m.b.t. het indiceren, uitvoeren en controleren van beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang (BW&MO) voor zowel het individu alsmede zijn/haar 

omgeving. 

XVIII) Voorlichting op scholen i.h.k.v. preventiemaatregelen m.b.t. drank, drugs en overlast. 

XIX) Stimulering van buurtpreventie en alert-functies via sociale wijkteams en multimedia 

kanalen. 
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XX) Subsidietoekenningen moeten een taakstellend karakter hebben. Ook verenigingen, clubs, 

sociaal ondernemerschap en welzijnsorganisaties zullen hieraan moeten voldoen. Wel zal 

er een ondergrens moeten worden afgesproken waarop eerder genoemden in hun 

meerjarenbegroting rekening mee kunnen en mogen houden. 

XXI) Door het instellen van een innovatiefonds wil de VVD vernieuwende initiatieven binnen 

het sociale domein gaan ondersteunen. De VVD stelt voor om hier jaarlijks een X-bedrag 

voor te labelen. De middelen uit dit fonds moeten zorgaanbieders, vrijwilligers en 

inwoners extra gaan stimuleren om met plannen en ideeën te komen die onder andere het 

lokale zorg-/ participatieaanbod moet verbeteren. We zijn van mening dat dit fonds kan 

dienen om net dat zetje extra te geven dat nodig is om taken goed en uiteindelijk op een 

vernieuwende, slimmere en goedkopere manier te kunnen uitvoeren. 

 
	

12.  Financieel beleid 
 
Om de inkomenspositie van de inwoners te versterken is de VVD van mening dat de 

overheidsuitgaven worden beteugeld. Dit wil de VVD o.a. concretiseren door: 

 

I) Meer efficiency gemeente - meer met minder geld -. Het verder optimaliseren van 

processen. Kortom: Meer doen met minder mensen en middelen. 

II) Het opstellen van realistische begrotingen waarbij een begrotingsevenwicht de drive moet 

zijn. Eventuele ‘meevallers’ kunnen dan gebruikt worden om binnen een innoverend beleid 

tot een financieel gezondere toekomst te komen. 

III) De begroting moet strakker. Deze is nu zo ruim opgesteld dat er tussentijds veel geld kan 

worden (en wordt) uitgegeven aan niet geplande activiteiten. Desondanks blijft er dan 

toch nog een positief eindresultaat over. Aan dergelijke schijnresultaten hebben we niets. 

IV) Minder regels en bureaucratie - snellere procedures en snel duidelijkheid waardoor de 

inwoners van Smallingerland weer vertrouwen krijgen in de lokale overheid door: 

a) Snellere, makkelijke en duidelijke procedures voor verbouw en nieuwbouw. 

b) Versoepelen van bouwvergunningen ten behoeve van zorgaanpassingen aan de eigen 

woning (zie ook Sociaal Domein punt V) 

c) Afschaffing Welstand (Hus en Hiem). 

d) Behandeling en afronding van andere aanvragen binnen een vooraf afgesproken tijd. 

e) Het behandelen en afronden van spoedaanvragen binnen 1-5 werkbare dagen. 
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V) Belastingverhogingen boven de inflatie voorkomen en juist efficiëntievoordelen terug 

laten vloeien naar de inwoners. Interne verschuivingen in de begroting is mogelijk mits 

het totaal van de lastendruk niet stijgt. 

VI) Prioriteitstelling bij het plannen van investeringen. 

VII) Gedegen afwegingen bij nieuwe investeringen en het voorkomen van elke vorm van ‘open 

eind financiering’. 

VIII) Benchmarking of de gemeentelijke belastingen en heffingen nog wel in lijn zijn met 

vergelijkbare gemeentes. Aanpassingen worden alleen naar beneden bijgesteld. 

IX) Bij het aangaan van verandering van infrastructuur rekening houden met de (negatieve)     

financiële gevolgen m.b.t. bedrijven en het MKB. 

X) Onderzoek naar mogelijkheid gratis parkeren met daarin een doorrekening van de derving 

van inkomsten in samenhang met de verwachte omzetstijging van de lokale ondernemers. 

De financiering van dit plan kan dan mogelijk komen uit het opstellen van een strakkere 

begroting (zie punt III). 

XI) Toetsing exploitatie nieuwe parkeergarage en toekomst oude parkeergarage. 

XII) Gedegen vooronderzoek naar de realisatie en de financiële gevolgen van een nieuw 

zwembad. 

XIII) Gelijk aan voorgaande jaren stelt de VVD zich kritisch op ten aanzien van nieuwe 

projecten. Onze focus zal liggen op projecten die de economie en leefbaarheid ten goede 

komen. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

Tot slot 

Herkent u zich in bovenstaand programma?  
 
Dan willen wij u graag uitnodigen om op woensdag 21 maart 2018 uw stem op de VVD 
Smallingerland uit te brengen. Met uw steun zullen wij dan de komende 4 jaren (en hopelijk nog 
veel langer!) uw belangen behartigen om Smallingerland nog beter op de kaart te zetten! 
 
Daarnaast staat in ons eigen meerjarenplan dat wij u veel meer aangesloten willen houden bij de 
locale ontwikkelingen. Hierbij denken wij dan aan informatievoorziening per mail en ook aan de 
openbare fractievergaderingen waar actuele gemeentelijke zaken besproken worden in de aanloop 
naar de werkelijke Raadsvergaderingen.    
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Gewoon DOEN!! 


