INLEIDING

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur (21 maart 2018) en
de uitslag bepaalt wie t/m 2022 de belangen van Amstelveen mag gaan
behartigen in het dagelijks bestuur. De VVD wil de uitvoering van haar
plannen en visie voor Amstelveen verder voortzetten. Met een krachtige en
dienstbare gemeentelijke overheid en een gemeentebestuur dat er is voor
Amstelveeners (en niet andersom).
Ook de samenwerking met ons omringende gemeenten zal de komende jaren
extra aandacht krijgen. Met de VVD fracties en besturen in Ouderkerk a/d
Amstel, Amsterdam-Zuid, Aalsmeer en Uithoorn worden gemeenschappelijke
onderwerpen besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd.
Dit verkiezingsprogramma dient als raamwerk om de goede dingen in
Amstelveen te behouden en de verbeterpunten aan te pakken. De VVD wil
het beste voor Amstelveen en voor de Amstelveners. Een stad die zijn eigen
groene en ruimtelijke identiteit blijft behouden, een stad met allure…

VVD Amstelveen e.o.
Postbus 127
1180 AC AMSTELVEEN

Amstelveen en de VVD blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden, de VVD
vierde in 2016 haar 70-jarig bestaan in Amstelveen en is al bijna 35 jaar de
grootste fractie in Amstelveen. De VVD in Amstelveen werkt hard voor de
belangen van de Amstelveners. Met een sterke drang naar samenwerking
staat de deur voor andere partijen altijd open. Want het realiseren van een
evenwichtige balans moet breed gedragen worden.

E info@vvd-amstelveen.nl
W www.vvd-amstelveen.nl

Amstelveen is gebouwd op een lange historie. Ontstaan in 1278 onder de
naam Nieuwer-Amstel en ontwikkeld tot een fantastische gemeente met
inmiddels 90.000 inwoners. Amstelveen ligt economisch geografisch centraal,
is goed bereikbaar, ligt nabij Schiphol en is een oase van groen, rust en
ruimte. Onze schitterende (heem)parken, vijverpartijen en de groenstructuur
zijn nog steeds uniek in onze regio. De VVD blijft ervoor zorgen dat dit groene
karakter verder wordt uitgebreid daar waar mogelijk. Een warm welkom aan
de entreepoorten van Amstelveen en een veilig gevoel van thuiskomen voor
de Amstelveners!

VOLKSPARTIJ
VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE

De VVD is en blijft Voor Amstelveen!

Namens het bestuur

Claudio Mancinelli
Voorzitter

Marcel van Beek
Secretaris
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1.

VEILIGHEID

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de
overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den
boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn, voor jong
en oud. Er moet meer aandacht komen voor inbraken in woonhuizen en
auto’s.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en
de gemeente. De overheid heeft vooral een regie voerende taak en maakt
afspraken met onder meer de politie.
Amstelveners mogen rekenen op een actieve overheid, die op
veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun
verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD, dat
er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.
Het aantal woninginbraken is teveel toegenomen en moet worden aangepakt
met als doel tot nul te reduceren. In Amstelveen worden eigendommen
gerespecteerd. Amstelveners moeten inzicht krijgen in actuele
inbraakmeldingen.
Ook het verkeer op de weg moet veiliger. Door het steeds drukker wordende
(vracht) verkeer hebben al te veel ongelukken plaatsgevonden, in
toenemende mate ook met scooters. De infrastructuur dient op basis van
vooruitziende blik te worden aangepast op plekken waar de risico’s hoog zijn.
In het bijzonder de routes waar fietsers en schoolgaande kinderen gebruik
van maken zullen moeten worden geëvalueerd. Nieuwe inzichten en
ervaringen van andere gemeentes zullen anticiperend in overweging moeten
worden genomen.
Camerabewaking moet op alle ontsluitende routes van/naar Amstelveen en
op relevante locaties beschikbaar komen. Zowel vanuit het oogpunt van
criminaliteitsbestrijding als voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten
ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen
mensen die hen bedreigen of aanvallen.
Standpunten VVD


Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.



Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel(centrum))
worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.



De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders
verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. Hoge boetes
moeten in dit geval zorgen voor een afschrikkende werking.



Het strak volgen van veelplegers door politie en
veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen.



Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld
door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.

hun
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De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn,
cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg
mogelijk te signaleren.



De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te
gaan, bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op
een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor zij één of meerdere
horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang
tot een gebied te ontzeggen.



Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit
vergroten door extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)
en hun inzet verbreden daar waar mogelijk.



De mogelijkheden van de wet BIBOB moeten actief worden
toegepast.



Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor
initiatieven als buurtpreventie, WhatsApp groepen of sociaal alarm.



“112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is een gezamenlijke
inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze inwoners om
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dus dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een
terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.



De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die
de buurt als hun broekzak kennen.



Woninginbraken moeten meer aandacht krijgen, zowel preventief
(advies door politie en standaard alarm in nieuwe woningen) als actief
bij meldingen (slachtoffers hulp bieden na inbraak).



Zoveel mogelijk aangiftes moeten via internet kunnen worden gedaan
of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.



De VVD staat voor de veiligheid van haar Joodse inwoners. Hier
hoort een actief veiligheidsbeleid bij.



Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn
onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening.
Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze
brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.



De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd zijn als je ze
nodig hebt. In ieder geval worden de wettelijke aanrijdtijden gehaald.
Daarbij maakt het niet uit van welke gemeente de diensten komen;
daartoe worden indien nodig ook scherpe(re) afspraken met de
buurgemeenten gemaakt.

Financiën (€)
De VVD wil niet korten op veiligheid maar juist investeren in veiligheid.
De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk
worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
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2.

WONEN

De VVD wil dat iedere Amstelvener, jong en oud, met plezier kan wonen in de
eigen gemeente. In de komende jaren moet de woningmarkt daarom verder
worden verbeterd. Er zullen meer woningen voor de middeninkomens moeten
worden vrijgemaakt, de wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden
weggewerkt en er moet meer keuze komen in de koopsector.
De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit naar
minimaal het landelijke niveau (54%). Dit is goed voor de leefomgeving.
Woningbouwcorporaties moeten (verder) terug naar hun kerntaken (het
bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen
met een laag inkomen).
Amstelveen is een oase van groen, rust en ruimte. Wat groen is in
Amstelveen moet groen blijven, sterker nog: Amstelveen moet het groene
karakter versterken en uitbreiden daar waar mogelijk. Uiteraard binnen de
financiële kaders en/of door middel van andere invulling van het groen. Het
ruimtelijk opzetten van wijken en woningen moet worden bewaakt.
Doordat Amstelveen een gewilde woongemeente is zal het de druk op steeds
maar meer en dichter op elkaar bouwen moeten weerstaan. De VVD vindt dat
de identiteit van Amstelveen onaangetast moet blijven. Gebouwen die niet
meer aan de eisen van deze tijd voldoen moeten worden gesloopt en
daarvoor in de plaats moeten ruimer opgezette woningen en wijken worden
ontwikkeld.
Bij wijkvernieuwing dient rekening gehouden te worden bij de
bevolkingssamenstelling in Amstelveen en het streven om Amstelveen
evenwichtig te houden (levensloopbestendig). Jonge gezinnen zijn nodig om
de huidige voorzieningen voor kinderen in stand te houden.
De VVD wil de wachtlijsten in de sociale sector wegwerken door het
tegengaan van scheefwonen en illegale onderhuur. Daarnaast moeten meer
woningen worden bestemd voor specifieke doelgroepen zoals de senioren
(inclusief wooncomplexen waar collectieve zorg kan worden ingekocht) en
middeninkomens.
De VVD wil speciaal aandacht voor oudere Amstelveners. Iedereen wil zo
lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen en verdient daarvoor alle steun.
Of het nu gaat om zorg of over aangepast wonen, de VVD wil een ruimhartig
beleid om dit mogelijk te maken.
De positie van Amstelveense jongeren en starters op de Amstelveense
woningmarkt is aanmerkelijk te verbeteren indien Amstelveners
voorkeursrecht krijgen bij vrijkomende (sociale) huurwoningen en
starterswoningen. Tevens zou Amstelveen zich hard moeten maken voor de
uitbouw van startersleningen. Dit voorkeursrecht zou ook moeten gelden voor
diegene die binnen Amstelveen zich sterk maken voor algemene
nutsvoorzieningen zoals docenten, politie en (vrijwillige)brandweer.
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Standpunten VVD


De VVD is trots op de groenen en rustige wijken in Amstelveen. De
VVD is vóór Groen en tegen “inbreiding” (het volbouwen van groen).
Kinderen moeten in Amstelveen in hun buurt kunnen blijven spelen.



De VVD wil meer woningen voor middeninkomens. Het aandeel
sociale woningen moet tot maximaal 20% worden beperkt (de
voorraad is momenteel groter dan de doelgroep) en Amstelveen moet
de mogelijkheid hebben om meer sociale huurwoningen aan
Amstelveners toe te wijzen.



Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt
nodig hebben.



De VVD is tegen het verhogen van de OZB en ziet liever een
verlaging.



Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen wordt
sterk gestimuleerd. Daar moeten voldoende vrije kavels voor zijn.



De VVD wil dat inwoners van Amstelveen makkelijk en snel kunnen
zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten
of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het
bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.



Technisch inhoudelijke beoordeling van bouwaanvragen kan steeds
meer gebeuren door gecertificeerde bedrijven en steeds minder door
de afdeling vergunningen. Dit scheelt tijd en geld.



Handhaving en toezicht op verleende vergunningen geschiedt alleen
op basis van overlast en/of op basis van veiligheidsissues.



De gemeente spreekt woningcorporaties aan op “scheefwonen” (hoge
inkomens in woningen met lage huren) en zet zich actief in om
scheefwonen tegen te gaan en om de doorstroming te bevorderen.



Er is behoefte aan zorg in en nabij de (senioren) woning. De VVD wil
ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals
kangoeroewoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare
groepen.



De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt
aan nieuwe woonvormen voor studenten, senioren of huur van
leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.



De VVD wil dat de gemeente erop toeziet dat nieuwe woningen die
gebouwd of verbouwd worden in Amstelveen voldoen aan de
strengste inbraak beveiliging (o.a. deugdelijk hang en sluitwerk en
alarm in nieuwe woningen). Dit geldt ook voor de woningcorporaties.



De VVD wil leegstand van kantoren bestrijden door een faciliterende
rol te spelen bij de transformatie van leegstaande kantoren naar
studentenhuisvesting, seniorenwoningen, zorgunits of andere
huisvesting waar vraag naar is.
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Illegale onderhuur moet beter worden gecontroleerd door middel van
het vergelijken van bestanden en abonnementen (w.o.
gas/elektra/telefoon/krant/telefoon).



De gemeente spreekt ook woningcorporaties aan om hun bezit in
goede staat te houden om verloedering van buurten tegen te gaan.



De opmars van AirB&B moet in Amstelveen gecontroleerd en beperkt
worden. Verplichte registratie zoals in Amsterdam is een voorbeeld.
Amstelveen bouwt niet voor speculatie.



Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig een eerste levensbehoefte.
De gemeente moet
faciliteren
v.w.b.
vergunningen
en
vergemakkelijken van graaf- en herstelwerkzaamheden om iedereen
in Amstelveen z.s.m. op glasvezel aan te sluiten.

Financiën (€)
De VVD ziet toe op realistische, transparante grondexploitatie.
Woningcorporaties kunnen financiële ruimte creëren door het verkopen van
bestaand bezit.
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3.

ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMIE

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst van
Amstelveen. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en
innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de
gemeente.
De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de
ruimte te geven. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten
runnen. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve)
lasten voor ondernemers.
Amstelveen heeft door zijn strategische ligging een aantrekkingskracht voor
internationale bedrijven en expats. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal
internationale bedrijven de afgelopen jaren in Amstelveen is toegenomen.
Amstelveen is partner in het regionale samenwerkingsverband amsterdam
inbusiness, waarin de gemeenten in de Amsterdam Metropolitan Area
samenwerken om meer internationale bedrijven naar onze regio te halen.
Deze bedrijven dragen bij aan onze lokale economie en zorgen voor meer
werkgelegenheid. De stijging van het aantal internationale bedrijven in de
gehele regio heeft ook tot gevolg dat het aantal expats sterk is toegenomen.
Vele expats, werkend voor een bedrijf in de regio, kiezen voor Amstelveen als
woonplaats. Onze gemeente wordt gezien als een groene, veilige gemeente
en de drukte van de stad is direct om de hoek.
Inmiddels is het aantal expats in Amstelveen zodanig toegenomen, dat circa
20 % van onze inwoners tot deze groep kan worden gerekend. En dit aantal
groeit ieder jaar door. De belangrijkste groepen zijn de Indiërs, de Japanners,
de Koreanen, de Chinezen en Taiwanezen en de Britten. De aanwezigheid
van deze expats verrijkt onze samenleving. We krijgen steeds meer
bijzondere winkels en sinds een paar jaar hebben we ook prachtige festivals
voor diverse groepen op het Stadsplein, waar ook vele autochtone
Amstelveners naartoe gaan om de cultuur op te snuiven en het bijzondere
eten te proeven.

Standpunten VVD


Regel 1: minder regels. De VVD wil vergunningen waar mogelijk
afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of
algemene regels binnen de kortst mogelijke termijn. Er moet
opschoning van gemeentelijke regels komen om overbodige,
tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.
De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen,
papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures,
ondernemers belemmeren. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft
aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel
van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.



De gemeente mag ondernemers maximaal één aanslag per jaar
sturen waarop alle lokale lasten staan vermeld.



De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de
coördinatie
van
de
vermindering
van
de
regeldruk
(programmawethouder). Deze wethouder spoort zijn/haar collega’s
aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen.
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De VVD is van mening dat de gemeente zich betrouwbaar moet
opstellen naar ondernemers door vergunningsaanvragen binnen de
gestelde termijn te behandelen en niet “om 5 voor 12” met
aanvullende eisen te komen. Het tijdig helpen van de ondernemer
door aan te geven wat wel en wat niet mogelijk is.



Om ondernemers minder lastig te vallen werkt de gemeente bij de
handhaving waar mogelijk samen met andere overheidslagen, zoals
rijk en provincie. De VVD pleit daarom voor het instellen van een
meldpunt “overbodige administratieve lasten” waar burgers en
ondernemers suggesties kunnen doen.



De VVD wil zich inzetten om de OZB voor ondernemers te verlagen.
Het moet voor ondernemers aantrekkelijk worden/blijven om zich in
Amstelveen te vestigen.



De VVD stimuleert de BIZ (BedrijfsInvesteringsZones), waarbij de
zelfredzaamheid en investeringen van de ondernemers voorop staan
in hun eigen bedrijfsterrein of winkelstraat, maar waarbij de gemeente
een handje helpt met de administratieve lasten om ervoor te zorgen
dat ondernemers zich vooral kunnen bezighouden met ondernemen.



De expats zijn vrijwel zonder uitzondering de Nederlandse taal niet
machtig en omdat zij hier slechts een beperkte periode blijven en zij
voor hun werk onze taal ook niet nodig hebben, heeft het voor hen
weinig zin om Nederlands te leren. De meest ideale situatie zou zijn,
indien alle communicatie vanuit de gemeente in het
Nederlands/Engels zou zijn. Echter dit zou een te grote financiële
impact hebben. Wel moet het mogelijk zijn om in een beperkt aantal
gevallen de communicatie ook in het Engels aan te bieden. Te
denken valt bijvoorbeeld aan
de borden bij wegomleggingen,
afsluitingen, etc.. Met relatief geringe financiële investering zou dit
toch mogelijk moeten kunnen zijn.



Expats zijn vooral werkzaam bij kleinere bedrijven en hebben
regelmatig vragen over zaken die de gemeente betreffen (brieven die
zij niet begrijpen, melding van zaken, etc). De gemeente moet een
speciale digitale postbus openen waar men vragen kwijt kan. Dit
impliceert dat er iemand binnen het gemeentelijk apparaat wordt
aangewezen om deze postbus regelmatig te openen en actie daarop
te ondernemen. Nu schakelen expats regelmatig dure bureaus in om
hen daarbij te helpen.



Contact tussen Expats en Amstelveners zou kunnen worden
bevorderd door een digitale “marktplaats” te openen waar over en
weer diensten en hulp kunnen worden geboden.
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De VVD wil dat de gemeente zich actief inzet om internationale
bedrijven naar Amstelveen te halen. Dit kan worden vormgegeven
door internationale onderwijsplekken te faciliteren, maar ook door
Amstelveen duidelijker op de kaart te krijgen bij het expatcentrum en
via andere communicatiekanalen.



De VVD geeft de voorkeur aan het opknappen van oude
bedrijfsterreinen boven het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen.

Financiën (€)
De VVD vindt dat, wanneer het afschaffen van vergunningen of het vervangen
door algemene regels niet mogelijk is, een vergunning automatisch moet
worden verleend als de gemeente de termijnen overschrijdt. Geen tijdige
overheidsreactie? Dan automatisch de vergunning! Financiële compensatie
en automatische goedkeuring zijn goede instrumenten tegen bureaucratie.
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4.

ONDERWIJS

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien
en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Door de decentralisatie van
Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs, kan de gemeente goed
regie voeren en partijen bij elkaar brengen. Daarnaast is een goed opgeleide
beroepsbevolking van groot belang voor de (Amstelveense) economie.
Gezien het grote aantal buitenlanders/expats die in Amstelveen wonen dient
apart aandacht te worden gegeven aan het internationale onderwijs. Met de
internationale scholen ISA en Amity heeft Amstelveen de nodige capaciteit.
De inwoners van Amstelveen zijn hoger dan gemiddeld opgeleid en hebben
een hoger dan gemiddeld inkomen. Veel inwoners werken buiten Amstelveen,
maar Amstelveen zelf kent ook vele werkgevers. Deze werkgevers zoeken
vaak goed opgeleid personeel. Er worden hoge eisen gesteld aan de
onderwijskwaliteit, onderwijsvoorzieningen en kinderopvang. De kwaliteit van
de schoolgebouwen wordt daarom zo veel mogelijk (verder) in
overeenstemming gebracht met de kwaliteit die bij Amstelveen hoort. De
kwaliteit moet regelmatig worden getoetst zodat te laat ingrijpen tot het
verleden behoort. Ditzelfde geldt voor de kwaliteit van de kinderopvang. De
kwaliteit van het onderwijs zelf is over het algemeen reeds van hoog niveau,
maar kan in een aantal gevallen nog verder verbeterd worden.
Met de grote financiële inspanningen de afgelopen jaren om nieuwe
eigentijdse scholen te bouwen in Amstelveen, is het van groot belang dat alle
Amstelveense kinderen in Amstelveen naar school kunnen gaan.
De VVD is een groot voorstander van kleinschaligheid in het onderwijs; geen
grote onderwijsfabrieken, maar kleine eenheden die ervoor zorgen dat de
meeste kinderen dicht bij school wonen. Lotingen vindt de VVD uit den boze
en bijzondere talenten moeten gestimuleerd en ondersteund worden. Voor
alle leerlingen en ouders is veiligheid en een gezonde en prettige sfeer op
(middelbare) scholen van enorm belang. Daarom dienen consequent
maatregelen genomen te worden om dit te realiseren.
De VVD vindt dat de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven moet stimuleren.

Standpunten VVD


Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd.
Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor
persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.



De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed
onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal
staan. Hierbij moet ook aandacht zijn voor excellente leerlingen.



Door adequate signalering door professionals kunnen de
ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of
ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert
daarom vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.
Ouders worden hierbij betrokken.
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De VVD treedt hard op tegen voortijdig schoolverlaten en
ongeoorloofd
schoolverzuim
en
accepteert
geen
jonge
schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om spijbelen
tegen te gaan.



De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuisvoelen.
Het schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. De VVD vindt dat
scholen een nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren
van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de
kinderen raken.



De VVD is voor klaslokalen met een gezonde luchtkwaliteit en
rookvrije schoolpleinen.



Kinderopvang tijdens en buiten schooltijd moet zoveel mogelijk
aansluiten op werktijden van ouders. De VVD is dan ook voorstander
van oplossingen die dit tot doel hebben, zoals bijvoorbeeld
voorschoolse opvang, bredeschoolconcepten en continuroosters.



De gemeente waakt over het aanbod van kinderopvang, naschoolse
opvang alsook het aanbod van basis en middelbare scholen en
stimuleert de markt zodanig dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn
afgestemd.



Kinderen op basisscholen moeten in Amstelveen zonder
belemmeringen kunnen wisselen van school, uiteraard in goed
overleg met de schoolleiding.



Voor Amstelveense scholieren mag geen wachtlijst zijn om tot een
Amstelveense middelbare school toegelaten te worden. Voor
kinderen die wonen in Amstelveen moet altijd plaats zijn op een
school in Amstelveen. De gemeente moet toezien op voldoende
plaatsen en overleggen met de schoolleiding. Schoolleidingen
moeten tijdig aan de bel trekken als er problemen ontstaan.



De VVD stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om ook (praktijk)lessen
in onderwijsinstellingen te verzorgen.



De VVD vindt dat het internationale onderwijs apart aandacht moet
blijven krijgen, enerzijds vanuit het belang van onze buitenlandse
medeburgers (expats), anderzijds in het kader van de
internationalisering van onze regio.



De VVD is sterk voorstander van preventieve jeugdzorg. De
koppeling van jeugdhulpverlening aan Amstelveense scholen verdient
derhalve aandacht en uitbreiding.



De VVD wil dat aantal en type stageplaatsen zijn afgestemd op de
regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO / ROC)
hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Desnoods moet de
gemeente aan bedrijven een financiële prikkel geven om de
stageplaatsen te realiseren..



De VVD wil de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het
bedrijfsleven verbeteren.
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De VVD is voorstander van een “singel Gymnasium” in Amstelveen
als dit binnen de financiële kaders past. Amstelveense scholieren
moeten de keuze hebben en hiervoor niet naar andere
(buurt)gemeenten hoeven gaan.



Verouderde schoolgebouwen in Amstelveen moeten worden
gerenoveerd en worden aangepast aan de huidige tijd met gewenste
comfort en faciliteiten.

Financiën (€)
Een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide
werknemers wat ten gunste komt van onze lokale economie en tegelijk leidt
tot minder aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële middelen die voor
dit doel aanwezig zijn dienen direct aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede
te komen en niet besteed te worden aan allerlei overlegplatforms.
Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn,
verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale
voorzieningen.
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5.

VERKEER EN VERVOER

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier
waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang
voor de (gemeentelijke) economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is
één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid, zowel met de auto, de
fiets als met het openbaar vervoer.
Ook het parkeren moet passen in een groen, ruim opgezet en veilig
Amstelveen: ruime en veilige parkeervoorzieningen die zoveel mogelijk onder
het maaiveld liggen om Amstelveen zo groen mogelijk te houden. De
opbrengsten van de parkeergelden mogen uitsluitend gebruikt worden voor
parkeeronderhoud en nieuwe voorzieningen onder het maaiveld. Ook bij
herstructurering en nieuwbouw dienen zoveel mogelijk ondergrondse
parkeervoorzieningen voorgeschreven en gerealiseerd te worden.
De VVD vindt dat de gemeente maatwerk moet blijven leveren voor de straten
en buurten waar parkeerproblemen zijn. De VVD wil een parkeernorm voor
auto’s in de woonwijken van 2 auto’s per huishouden. Daarbij moeten goede
en veilige fietsroutes mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.
Er moet een meerjaren parkeerplan worden opgezet dat voldoende rekening
houdt met de parkeerdruk in de verschillende wijken. Waar in het verleden
enquêtes zijn gehouden is dit onvoldoende effectief gebleken om een goed
parkeerbeleid te voeren. Maatwerk moet voorkomen dat in relatief kleine
gebieden de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.
De komende jaren zal er in Amstelveen letterlijk en figuurlijk hard aan de weg
worden gewerkt voor verbetering van de infrastructuur. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de verbreding van de A9 en de Amstelveenlijn. De gemeente zal
extra moeten toezien op heldere communicatie en maatregelen om de
overlast tot een minimum te beperken.
Voor de VVD is de verdere ontwikkeling van de Mainport Schiphol zowel
nationaal als internationaal van groot belang. Bij voortduring vergt dit een
afweging tussen grote economische belangen, de leefomgeving en het
welbevinden van de inwoners van Schiphol-gemeenten (waar onder
Amstelveen). De VVD ondersteunt in het kader van de overgang van de Wet
Luchtvaart naar de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande
overheveling van Rijksbevoegdheden naar de gemeente, met name waar het
woningbouw betreft. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de
ruimtelijke indeling in het beperkingengebied te optimaliseren.
Standpunten VVD


Dankzij de inzet van de VVD is het hoofdwegennet de afgelopen
jaren sterk verbeterd. De VVD wil deze verbetering ook op de
gemeentelijke wegen doorzetten/inzetten.



De effecten van de groei van Mainport Schiphol op de inwoners van
Amstelveen zal door de gemeente goed moeten worden gemonitord
en de VVD is van mening dat er actief moet worden meegewerkt aan
oplossingen in geval van overlast in specifieke gebieden.



De VVD richt het wegennet zo in dat de doorstroming van verkeer
optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende
vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten.
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De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van
scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een
veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige
fietsroutes) te creëren.



De VVD is voor het aanleggen van zogenaamde “kiss and ride zones”
bij scholen. De huidige overlast met parkeren en de veiligheid van
kinderen en weggebruikers geven hiervoor voldoende aanleiding.



De VVD stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen en
parkeergarages. Door slimme investeringen kunnen veel
parkeergarages van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op
koopavonden, zaterdagen en koopzondagen benut worden.



De VVD streeft naar meer “blauwe parkeerzones” in Amstelveen,
daar waar dat mogelijk en wenselijk is (o.a. kort parkeren bij
medische voorzieningen, winkels en horeca) .



De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar
als een aanvulling.



De rotondes in Amstelveen moeten een uniforme en standaard
verkeersregeling en –afwikkeling krijgen om de verkeersveiligheid te
bevorderen.



De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen
rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes.



Als de digitale snelweg mag worden genoemd onder het hoofdstuk
Verkeer en vervoer dan wenst de VVD in Amstelveen dat geheel
Amstelveen wordt aangesloten op “glasvezel” zodat de digitale
bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd.

Financiën (€)
De VVD vindt het verkeerd wanneer de auto eenzijdig als melkkoe wordt
gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. Als de gemeente parkeergeld
vraagt moeten de opbrengsten daarvan volledig in extra of betere
parkeerplaatsen worden gestoken.
De VVD wil mogelijk maken dat parkeergeld per minuut wordt betaald. De
auto is immers geen betaalmiddel, maar een vervoermiddel.
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6.

SPORT

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan
een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten voor
jong en oud: actief sportende jongeren worden geen overlast gevende
hangjongeren en Ouderen kunnen via de sport veel langer actief deelnemen
aan het maatschappelijke leven. Daarom is de VVD van mening dat de
gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.
Het hebben van goede sportvoorzieningen brengt Amstelveners uitsluitend
voordelen. Sportvelden creëren een ruimtelijk gevoel, passen binnen het
groene beeld en zijn een welkome afwisseling binnen bebouwd gebied. De
VVD is dan ook mordicus tegen elke vorm van bebouwen van de huidige
sportvelden en –complexen binnen de bebouwde kom. Goede
sportvoorzieningen maken Amstelveen nog aantrekkelijker om te wonen.
Sportfaciliteiten dienen daarom ook dicht bij de gebruikers te blijven en niet
naar de randen van de stad verbannen te worden.
Sport genereert ook vele positieve economische effecten. Gezonde inwoners
verminderen de kosten voor ziekte en verlagen het ziekteverzuim.
Sportevenementen en –activiteiten bevorderen economische activiteit en
uitstraling waardoor ook de kosten voor jeugdzorg en –overlast en
buurtpreventie lager uitvallen. Geld dat aan sportstimulering besteed kan
worden.
De VVD steunt alle initiatieven die sportvoorzieningen en sportbeoefening op
een hoger plan kunnen brengen of kunnen vergroten en die Amstelveen
(weer) tot sportstad van Nederland kunnen maken.

Standpunten VVD


De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse
opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel
mogelijk te laten bewegen.



De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.



De VVD wil meer mogelijkheden voor buitensport op eigen initiatief
(niet alleen in groepsverband), bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos,
de Noordelijke Poeloever of het creëren van ruimte in woonwijken en
parken.



De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn
voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee
rekening worden gehouden.



De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare
ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van
sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.



De VVD wil actief bijdragen aan het tot stand komen van “de sport-as”
tussen Amsterdam en Amstelveen.
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De VVD wil jongeren meer in beweging krijgen en laten kennismaken
met sport en sport stimuleringsprogramma’s door het uitbreiden van
de sportpas faciliteiten en intensievere samenwerking met scholen
(bijvoorbeeld meer “scholencompetities”).

Financiën (€)
Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd. Bij subsidiëring van
grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het
evenement meegewogen.
Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag
een substantiële bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de
vorm van vrijwillige arbeid.
Waar mogelijk wordt meegewerkt aan verdere overdracht van beheer van
sport accommodaties aan verenigingen.
Sportfaciliteiten zoals het zwembad kunnen door verbreding van activiteiten
(bijvoorbeeld private exploitatie wellness
centrum) rendabeler worden
gemaakt.
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7.

ALGEMEEN BESTUUR

De VVD wil een kleine(re), krachtige gemeentelijke overheid. Het
gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom!
Leidinggevenden binnen de gemeente moeten niet jarenlang op dezelfde
positie werken maar wisselende functie bekleden, zoals dit ook vaak in het
bedrijfsleven gebeurt. Dit vergroot de dynamiek voor de Amstelveners en
voorkomt “bedrijfsblindheid”.
De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan
de gemeente gegeven. De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De
gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar
behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers.
Als de gemeente een taak overgedragen krijgt wil de VVD dat deze goed
wordt uitgevoerd, zonder extra middelen boven wat de gemeente daarvoor
van het rijk krijgt. Het kan soms zelfs goedkoper, omdat de gemeente taken
kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.
De VVD is voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook
doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te
hebben. De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast
te leggen hoe lang deze geldig is.
De VVD staat voor een dienstbare gemeente met keuze voor de
Amstelveense inwoner als het gaat om de diverse loketten en balies:
1) Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is (internet);
2) Fysieke en telefonische openingstijden zouden moeten worden uitgebreid.
Van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en ten minste één
avond opening per week (desnoods op afspraak).
De diensten en producten die de gemeente aanbiedt moeten een scherpe
prijs-/kwaliteitverhouding hebben.

Financiën (€)
De VVD vindt dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor een solide
financiële positie van de gemeente Amstelveen.
Grote projecten moeten worden gefinancierd uit de beschikbare middelen en
er mogen geen zware financiële claims worden gelegd op de toekomst (lees
geld uitgeven dat er niet is).
Bij gerealiseerde overschotten en na zekerstellen van gelden die nodig zijn
voor het “sparen voor de toekomst”, moeten overtollige middelen direct
worden teruggegeven aan de burger als “bonuskorting” op de lokale lasten.
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8.

GEMEENTELIJKE LASTEN

De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen.
De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er
binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties.
Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft
belastinggeld is. De VVD streeft naar een schuldenvrije gemeente.
Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil
de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en
noodzakelijk is, in het bijzonder geen geld verspillen bij grote projecten.
Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande
middelen kan.
De VVD wil dat de gemeente meer inkomsten gaat genereren door
commerciële exploitatie. Uiteraard met behoud van de Amstelveense identiteit
en uitstraling. Maar ook het geselecteerd intensiveren van toerisme kan extra
geld opleveren.
Standpunten VVD


Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
Structurele
uitgaven
dekken
met
structurele
middelen:
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele
extra uitgaven.



Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt
besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke
bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de
gemeente onbespreekbaar is.



Een schuldenvrije gemeente betekent dat als er geen geld is voor een
gewenste activiteit dat geld ook niet kan worden uitgegeven. Op is op.



De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten
uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.



De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en
vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden
afgewenteld op de aanvrager.
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9.

ZORG/WMO

Onder Zorg verstaat de VVD zorg voor jong en oud, al dan niet passend
binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij
kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent)
niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor
een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij
hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.
De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de
wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen
bijdragen.
Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor
mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben. Bij de toenemende
groep mensen die de ziekte van Alzheimer krijgen moet de gemeente
adequate opvang beschikbaar stellen. Oud worden in Amstelveen moet zo
waardig mogelijk kunnen.
Standpunten VVD


De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar
gemeenten. Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de
gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten
maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.



Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk
gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende
redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag
geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de
zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie is daarbij
een absolute voorwaarde.



De VVD is voorstander van een vrijwilligersportaal
waar
Amstelveense “jobs” t.b.v. zorg worden gepubliceerd. Vrijwilligers
willen wel, maar weten vaak niet “waar ze moeten beginnen”.



De VVD wil preventieprogramma’s op scholen, gericht op gezonde
voeding en bestrijding van obesitas en anorexia onder jongeren.



De VVD wil intensivering van bewegingsprogramma’s voor ouderen,
onder andere gericht op preventie van dementie problematiek.



Betere “vroeg signalering” van kindermishandeling, seksueel
misbruik, huislijk geweld en lover boys issues kan worden
gerealiseerd door intensivering van voorlichting en begeleiding van
medewerkers die met kinderen en jongeren werken (samenwerking
gemeente
met
sportverenigingen,
onderwijs
en
kinderopvangorganisaties).
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De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van “het nieuwewelzijn- zorg” arrangement van morgen. Door goede (regionale)
afspraken te maken met huisartsen en andere zorgverleners en te
sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de
kosten beheersbaar.



Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene
ruimten vervullen een belangrijke functie in het “welzijnszorg”
arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder
nodig.



De VVD wil zich inzetten voor oplossingen/innovatie waardoor
ouderen langer en verantwoord thuis kunnen blijven wonen
(bijvoorbeeld “domotica in de zorg”).



De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving
aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal en dan pas nationaal.

Financiën (€)
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over gaan naar de gemeente
worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de WMO- en
Jeugdzorg taken;
Bij de ontkokering van het zorgstelsel is de inzet van de VVD dat dit leidt tot
minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.

Pagina 21

10.

WERK EN INKOMEN

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale
voorziening is een betaalde baan.
De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen.
Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt,
moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet
kunnen werken is er langdurige ondersteuning.
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er
financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren
(de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen.
Standpunten VVD


Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk
gaan.
Systemen
van
gesubsidieerde
arbeid
en/of
loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht.



Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat
mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde
baan gaan.



Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een
uitkering te komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet
verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.



De VVD wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen,
verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de
gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan.



Als de gemeente Amstelveen vacatures heeft dan moet de lijst van
Amstelveners in de bijstand worden gecontroleerd op geschiktheid.
De gemeente moet proberen om zoveel mogelijk mensen uit de
bijstand te helpen.



Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of
haar uitkering.



Fraude met uitkeringen is diefstal! Onterecht betaalde uitkeringen
moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de
(hoge) boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder
meer bestreden door verschillende bestanden met elkaar te
vergelijken of desnoods het werk uitbesteden aan particuliere
bedrijven (no cure no pay). De huidige privacybelemmeringen op dit
terrein moeten worden opgelost.



De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het (op basis
van vrijwilligheid) aannemen van mensen die niet zelfstandig actief
kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor
van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet.
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Financiën (€)
De VVD zorgt er voor dat minder mensen een uitkering krijgen en dat er meer
mensen aan het werk zijn. Dit leidt er ook toe dat de gemeente minder geld
hoeft uit te geven aan uitkeringen. Daarnaast blijft intensieve controle op
fraude met uitkeringen gewenst (ondanks daling nog steeds 1-2 miljoen euro
in Amstelveen is veel teveel!).
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11.

RECREATIE EN TOERISME

Recreatie en toerisme kunnen nog belangrijkere dragers van de lokale
economie van Amstelveen worden. Amstelveen beschikt over diverse
recreatiemogelijkheden zoals groene fietsroutes, wandelroutes, winkelen,
museumbezoek, speeltuinen, kinderboerderij(en) en verschillende faciliteiten
in het Amsterdamse bos. De VVD wil in Amstelveen meer type recreatie
mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het initiatief voor een strand aan de
Amstelveense Poel en het VVD initiatief voor de landijsbaan. Amstelveners
kunnen hierdoor meer van hun stad genieten.
De VVD verwacht dat de gemeente een actieve rol speelt bij de citymarketing
van Amstelveen, zodat de attracties van Amstelveen voor toeristen en
dagjesmensen binnen handbereik komt en ondernemers hiervan kunnen
profiteren.
De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren
of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. Zo
zou de gemeente Amstelveen o.a. een website kunnen lanceren met
investeringsmogelijkheden voor gewenste objecten (bijvoorbeeld hotels,
musea, bezienswaardigheden).
Standpunten VVD


De VVD wil hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit,
diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve
ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met
regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen.



De VVD wil in overleg met het Waterschap de zwemwaterkwaliteit
van de Amstelveense Poel verbeteren en meer recreatieplaatsen
rond en aan de Poel inrichten.



De VVD is voorstander van betere watersportfaciliteiten rond de Poel,
waar onder de verbinding via de sluis naar het Nieuwe Meer
(vereenvoudigen zelfbediening).



De VVD is voor betere aanlegfaciliteiten in de Amstel door
bijvoorbeeld
een
kleine
jachthaven
te
realiseren
waar
pleziervaartuigen kort kunnen aanleggen dan wel in het seizoen
kunnen verblijven.



De Amstelveense recreatieve voorzieningen en toeristische attracties
moeten goed bereikbaar zijn per auto en/of openbaar vervoer
(inclusief de benodigde parkeerfaciliteiten).



Ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen
combineren met nevenactiviteiten.



Het Stadshart trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor
de Amstelveners. De gemeente faciliteert en stelt geen beperkingen
aan openings- en sluitingstijden voor winkels. Wel zal extra moeten
worden toegezien op een kwalitatief aanbod aan winkels en
faciliteiten zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Gelderlandplein.
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Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten
daar kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur
wordt toegebracht.



De VVD juicht initiatieven van verenigingen als “de Poelster” toe om
zich te ontwikkelen in aanbod en kwaliteit van recreatie.

Financiën (€)

Recreatieve ondernemers dienen financieel zelfstandig te zijn en niet
afhankelijk te zijn van overheidssubsidies.
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12.

DUURZAAMHEID EN MILIEU

De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en
verwerken van afval en ziet duurzaamheid als een kans voor economische
ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.
De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door
minder regels en eenvoudige procedures.
Standpunten VVD


Duurzaamheid is niet alleen gericht op energie, maar ook op milieu.



De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan
worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de
slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een
duurzamere gemeente.



Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of
oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij.
Indien er toch een vergunning noodzakelijk is zorgt de gemeente
ervoor dat dit via een eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld
kan worden.



De VVD vindt dat bouwleges zouden moeten kunnen worden
verlaagd indien sprake is van een milieu vriendelijk gebouw of indien
er milieu vriendelijke maatregelen worden genomen.



De VVD is voorstander van het stimuleren van de aanleg van groene
daken en groene tuinen waarmee Amstelveen milieu vriendelijker en
tegelijkertijd (nog) groener wordt.



De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de
buurt en het welzijn van onze inwoners.



De VVD is van mening dat inwoners, eigenaren en huurders, zelf een
belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en
schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet
hetzelfde voor de openbare ruimte en moet actiever toezien op de
naleving.



De VVD wil verrommeling van de wijken voorkomen. Hondenpoep,
zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere
overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar
mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.



De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –
verwerking. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven
gebeuren.
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Financiën (€)
De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het
schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier
gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing.
De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval, waarbij
intergemeentelijke samenwerking in veel gevallen zal leiden tot financiële en
bedrijfsmatige voordelen. De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering
alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.
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13.

UITGAAN EN CULTUUR

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst
en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed
cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft
bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente.
Inmiddels behoren diverse culturele instellingen tot de Nederlandse top en
zetten Amstelveen hoog op de Nederlandse (cultuur)kaart. Amstelveen mag
hier trots op zijn. Zo geniet het Cobra Museum inmiddels nationale
bekendheid maar kunnen andere Amstelveense cultuuraanbieders, zoals het
Jan van der Togt museum zich nog meer profileren en ontwikkelen.
Daarnaast heeft ook het uitgaansleven in Amstelveen de afgelopen jaren een
zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. Zowel in het Stadshart, aan de Amstel
als in het Oude Dorp is een breed aanbod aan gelegenheden waar
Amstelveners, junioren en senioren, kunnen genieten. De VVD wil
ondernemers ruimte geven om de diversiteit en kwaliteit van
uitgaansgelegenheden verder te ontwikkelen.
De VVD juicht initiatieven ter verbetering van het aanbod en kwaliteit op het
gebied van Uitgaan en Cultuur van harte toe en nodigt partijen uit met
voorstellen te komen. De “Cultuurstrip” in het Stadshart biedt bijvoorbeeld
veel kansen voor een verbreed aanbod aan uitgaansfaciliteiten (bijvoorbeeld
een grote bioscoop).

Standpunten VVD


Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het
versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken.
Daarom stimuleert de VVD vanuit haar regierol (laagdrempelig)
contact met cultuur, waardoor een breed publiek hier kennis mee kan
maken.



De VVD vindt historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang
en is daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed.
Daaronder vallen ook (cultuur-) historische evenementen, zoals de
Sint Maartenviering, de Sinterklaasintocht en het Carnaval.



De VVD wil dat culturele organisaties in Amstelveen structureel
minder subsidie gaan ontvangen en meer vanuit een commerciële
benadering hun organisaties gaan besturen. Dit kan men onder meer
bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een
professionelere aansturing. De VVD is mordicus tegen
subsidieverstrekking aan kunst- en cultuuractiviteiten waarmee
politieke ideologieën uitgedragen worden of politieke doelstellingen
worden nagestreefd.



De VVD wil subsidies aan culturele instellingen eerlijk(er) verdelen,
met name door instellingen met een goed “businessplan” financieel te
faciliteren in de opstart zodat op termijn structureel minder subsidie
nodig is. Desgewenst moeten de instellingen hierin geholpen worden
door specialisten.



De VVD is voorstander van het verdelen van beschikbare middelen
t.b.v. (aantoonbare) kwalitatieve festivals en evenementen op
meerdere locaties in Amstelveen.
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De VVD wil vanuit haar visie op brede talentontwikkeling dat kinderen
op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of
cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij
muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.



De
VVD
juicht
private
initiatieven
voor
uitgaansgelegenheden en cultuur nadrukkelijk toe.

kwalitatieve

Financiën (€)
De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan
en zich voor haar financiering meer dan nu zou moeten richten op bezoekers,
donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van
overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook
alles op alles te zetten om minimaal de andere euro er bij te verdienen.
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14.

INTEGRATIE

De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij
de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je
gedrag. En niet de groep maar het individu. Subsidies die deze tolerantie
ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt.
De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van
immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen
van de Nederlandse taal is van belang. De VVD is tegen doelgroepenbeleid.
Integratiefrustrerende activiteiten worden niet gesubsidieerd en niet
getolereerd.
De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. De VVD eist van inwoners van
Amstelveen dat zij zich aan de regels aanpassen en zich hieraan houden.
De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en
asielbeleid. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerden die niet willen
meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.
Standpunten VVD


Integreren betekent dat de VVD verwacht dat mensen zich
aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de
(Amstelveense) samenleving.



Hoger opgeleide immigranten wil de VVD laten integreren en
faciliteren.



De VVD is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en
mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten.



De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de
immigrant. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er
voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.



Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij
discriminatie, eerwraak, etc. De VVD ondersteunt politie, justitie en
andere organisaties bij de bestrijding daarvan.



De VVD hecht aan een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Financiën (€)
Migranten die onderdeel willen worden van de Nederlandse samenleving
hebben zich te houden aan de bijbehorende plichten en moeten daar
verantwoordelijk over nemen. Kosten van inburgering mogen bijvoorbeeld niet
op de samenleving worden afgewenteld.
De VVD wil dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en
activiteiten die apartheid bevorderen. Dus geen doelgroepenbeleid meer. De
VVD denkt immers in individuen, niet in groepen.
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